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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 
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. 

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 – 
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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. 

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. 



3 
 

  

Предметом дослідження є архітектура платформи відкритих даних для 
побудови надійної та масштабованої системи. 

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 
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. 
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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. 

• 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 [1-7] в наукових журналах і збірниках наукових праць, 8 – у працях та 
працях і тезах міжнародних наукових конференцій [8-15]; 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 [1-15]. 

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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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертації, визначається об’єкт, 

мета та завдання дисертаційної роботи, методи дослідження, наукова новизна 
одержаних результатів та їх теоретико-практичне значення, відображаються 
апробації та публікації результатів дисертаційного дослідження. 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 першому розділі «Розвиток електронного уряду» розкривається поняття 
електронного уряду, розглядаються процес формування та розвитку електронного 
урядування, проблеми, що виникали при імплементації електронного уряду в США, 
та Йорданії. Розкриває форму взаємодії держави та суспільства. Так, аналогічно 
електронній комерції, яка дозволяє бізнесу ефективніше взаємодіяти між собою 
(B2B) та наближати клієнтів до бізнесу (B2C), електронний уряд має на меті 
зробити взаємодію між урядом та громадянами (G2C), урядом та комерційними 
підприємствами (G2B), влада та службовці (G2E) та міжвідомчі відносини (G2G) 
більш дружні, зручні, двонаправлені, прозорі та недорогі. Це важливо для 
розуміння контексту задачі і подальшого розвитку дослідження. 

Підрозділ 1.1  «Цілі та завдання  електронного урядування.» присвячений 
огляду основних цілей,  що сприяють відкритим процесам та налагодженню діалогу 
з суспільством, які покращують прозорість уряду. Визначено основні завдання 
електронного уряду. Визначено місце публічності в системі координат 
електронного урядування. Розглянуто спектр нових технологій що впливають на 
швидкість імплементації електронний уряд в країну. На думку професора Субхаш 
Бхатнагар ретельне планування та реалізація електронного уряду може зменшити 
корупцію кількома способами, зокрема через публічність інформації. 

У підрозділі 1.2 «Електронний уряд Йорданії» зазначено що, успішність 
впровадження електронного уряду в країні не залежить напряму від її ступені 
розвитку. Зазначається, що ІКТ є невід’ємною частиною успішного впровадження 
електронного уряду. Відповідно до дослідження наведеного в роботі, 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". Зазначено, що Звіт про електронне урядування ЄС 
2014 року, визначив ключові технологічні можливості: електронна ідентифікація 
(eID), електронні документи (eDocuments), справжні джерела, електронний сейф 
(eSafe) та єдиний вхід (SSO). Встановлено, що важливим аспектом системи 
електронного уряду Йорданії є його архітектура. Дослідженно основні поняття та 
структуру в архітектурі електронного уряду та виявлені найкращі існуючі практики. 
Таким чином архітектура електронного уряду Йорданії складається з чотирьох 
шарів: шар доступу (канали, через які користувачі можуть отримати доступ до 
державних послуг), шар електронного уряду (інтеграція цифрових даних різних 
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організацій у загальний веб-портал державних служб), шар електронного бізнесу ( 
зосереджується на застосуванні та інструментах ІКТ, інфраструктурний шар 
(зосереджений на тих технологіях, які необхідні для надання державних послуг 
надійним та ефективним способом). Використовуючи метод порівняння будо 
досліджено основні відмінності електронного уряду США та Йорданії.  

У Підрозділі 1.3 «Відкриті стандарти» було встановлено основні принципи 
визначення відкритих стандартів, що використовуються при впровадженні 
електронного уряду. До них відносяться: відкритість, доступність, максимізований 
вибір кінцевого користувача, без роялті, відсутня дискримінація, захист від 
зловживань, масштабованість, програмне забезпечення з відкритим кодом (OSS). В 
процесі впровадження електронного уряду необхідно дотримуватися 
інтероперабельності відкритих стандартів (e-GIF).  

 

 
 

Рис. 1. Стандарти e-GIF 
 

Підрозділ 1.4 «Відкриті дані» розкриває основну мету застосування 
відкритих даних під час розробки та впровадження електронного урядування. Для 
відкритих даних, побудова стратегії та пов'язана політика так само важлива, як і для 
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електронного уряду. Стратегія повинна чітко встановити право доступу та 
повторного використання інформації, а також обов'язок використання відкритих 
ліцензій. Стратегія розробляється у співпраці з міжнародними експертами в галузі 
відкритих даних. Методом аналізу встановлено, що стратегія повинна включати 
такі розділи: місія, бачення, мета, принципи та цінності, опис головних принципів 
управління відкритими даними (наприклад, відкриті за замовчуванням), домени з 
високим пріоритетом або високою цінністю (кожен домен повинен містити список 
(або посилання) на відповідні набори даних). Стратегія супроводжується технічним 
планом дій і включає наступні елементи: ліцензія на відкриті дані, стандартизація 
метаданих та веб-сервісів; уникнення рішень, що не мають інтероперабельності; 
використання загальноприйнятих форматів даних. Так, фонд W3C пропонує модель 
зрілості відкритих даних. Важливо, щоб відкриті дані були в машиночитаному 
форматі. Найпопулярніші формати наступні: xls(x), csv або tsv, xml, json та dbf або 
mdb. Хоча всі формати легко використовувати багаторазово, електронні таблиці 
xls(x) – найбільш вживані. Слід зазначити, що електронні формати, такі як pdf, html, 
ods, txt, jpeg або png, не вважаються машиночитаними. 

У розділі 2 «Задачі та підходи до електронного урядування» проаналізовано 
різні підходи щодо впровадження електронного уряду різних країн світу. 
Досліджено програму «Цифрова програма для Європи», директива якої мала на меті 
каталізувати розвиток нових послуг шляхом надання даних у державному секторі. 
Потенційна цінність, що може бути наслідком використання відкритої інформації 
про державний сектор в Європі, величезна: вона оцінюється в межах від 27 млрд. 
до 68 млрд. євро. 

У підрозділі 2.1 «Електронний уряд в світі» досліджується ряд праць, 
проведених у різних країнах для визначення імплементації електронного уряду. 
Зазначені потенційні переваги впровадження електронного уряду на основі 
успішних регіональних програм електронного уряду. Було встановлено, що лише 
кілька досліджень на основі емпіричного методу частково дослідили фактори 
прийняття електронного уряду в Йорданії. Також, в даному розділі зазначено кілька 
кейсів, які ілюструють переваги впровадження послуг електронного уряду. Більше 
того, ці дослідження мають концептуальний, описовий та дослідницький характер 
та не дають 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, які мали б наслідки для майбутніх досліджень 
у таких країнах, що розвиваються, як Йорданія, та забезпечити краще розуміння 
переконань громадян та організаційних особливостей урядів, які впливають на 
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій та електронних послуг для 
громадян Йорданії. 

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 
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сприйняття та ставлення до програми електронного урядування в Йорданії. Дані 
були зібрані протягом серпня та вересня 2018 року.  

Результати вказують на те, що в Йорданії є багато факторів, які впливають на 
прийняття електронного урядування. Відповідно, у документі висвітлюються 
потенційні проблеми, що стоять перед впровадженням електронного уряду в 
Йорданії, а також фактори, що впливають на впровадження та розповсюдження 
електронного уряду в Йорданії. 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. 
 У підрозділі 2.2 «Підходи до вирішення проблем електронного уряду в 
Йорданії» розглядається різниця між підходами. У вересні 2001 р. Королівство 
Йорданія започаткувало національну програму електронного уряду з метою 
забезпечити важливість, а також активність учасників соціально-економічного 
розвитку завдяки використанню та застосуванню інформаційно-комунікаційних та 
пов'язаних з ними технологій, що дозволить легко та швидко отримувати доступ до 
державної інформації та послуг людям та організаціям. Незалежно від їх 
економічного стану, географічного положення та професійної направленості. 
Електронний уряд в Йорданії був створений на основі архітектури, яка підтримує 
ієрархію уряду. Урядування включає послуги зв'язку; економічні послуги 
(реєстрація торгових марок, реєстрація торгових найменувань, реєстрація патентів, 
експорт, імпорт, звільнення від сплати податків, розрахункові та інші); послуги з 
навчання та освіти (включаючи реєстрацію приватних навчальних закладів, 
реєстрацію випуску студентів); медичні послуги (включають сертифікати 
народження та смерті, сертифікацію нових медичних установ). Процес підтримки 
та надання вищезазначених послуг був включений у кожен етап, а вся система має 
три рівні: 

* перший рівень з'єднує кожну систему з авторизованими центрами баз даних, 
відповідальними за кожен розділ; 

* 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; 
У підрозділі 2.3 «Стратегія електронного уряду, яку використовує Йорданія» 

проаналізовано, власне, стратегію електронного уряду країни. Розроблена система 
електронного урядування в Йорданії була спрямована на збільшення зусиль 
урядової ініціативи протягом трьох років між 2014 по 2016 рік. Стратегічне 
планування уряду було включено до розробленої системи разом із процесінгом 
онлайн-транзакцій. Стратегія кристалізує це бачення в цілях; в ній представлені 
пріоритетні ініціативи, інструменти та проекти електронного уряду. Стратегія 
наголошує на ролі електронного урядування заохочувати та мотивувати урядові 
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організації надавати якісні послуги, орієнтовані на клієнтів та орієнтовані на 
ефективність, для бенефіціарів електронного уряду, одночасно перетворюючись від 
традиційних послуг до більш ефективних постачальників послуг їх бенефіціарам 
(громадянам, мешканці, відвідувачі, підприємства, державні установи та державні 
службовці). Стратегія електронного урядування керує впровадженням 
електронного уряду з 2014 р. шляхом:  

a) вимірювання ступеня е-трансформації уряду Йорданії;  
б) підкреслюючи роль електронних урядів для заохочення та мотивації 

урядових організацій надавати високоефективні якісні послуги, орієнтовані на 
споживачів, та орієнтовані на результати діяльності бенефіціарів електронного 
уряду;  

в) представлення пріоритетних інструментів та служб електронного уряду для 
всіх державних органів;  

г) визначення цілей та важливих етапів для забезпечення якості роботи;  
д) підвищення відповідальності шляхом чіткого визначення обов'язків 

основних зацікавлених сторін.  
Було встановлено, що стратегічний план складається з трьох частин. Перша 

частина – удосконалення багатоканальних суспільних послуг: урядовий портал, 
шлюз СМС, мобільний портал, Національний контактний центр. Друга частина – 
активувати/розробити ключові активатори: SNG, ESB, EPM, платіжний шлюз, 
управління ідентичністю РКІ/SSO, хмарні обчислення, шлюз сповіщення. Третя – 
реалізація ключових національних проектів: премія електронного уряду, 
вимірювання прогресу «MADA», розвиток бізнесу «Daleel», E-GAF. Як результат, 
державний сектор здійснив розробку надлишкових систем, які в деяких випадках 
не відповідають галузевим стандартам. Таким чином, зіткнулися з проблемами 
обміну даними шляхом інтеграції урядових систем із спільними службами або з 
іншими державними системами. Так, забезпечення конфіденційності та безпеки в 
хмарній платформі є однією з найважливіших проблем під час розвитку системи 
електронного уряду. Цілісність даних, їх доступність та конфіденційність є 
основними критеріями конфіденційності та безпеки. Показано, що забезпечення 
безпеки у хмарному уряді допомагає встановити довіру та надійність громадянина 
для використання системи. Тому впровадження системи електронного уряду часто 
розглядають як розробку хмарного додатку для забезпечення вимог безпеки 
транзакцій та процесів, що беруть участь в електронному уряді. Мережа 
електронного уряду часто потерпала від різних загроз та вірусних атак, які є 
викликом для безпеки в системі електронного уряду. Однією з найважливіших і 
найпоширеніших атак на систему електронних урядів є DoS. 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 авторизації даних та конфіденційності серед громадян. 
Підтримка послідовності та точності даних, що зберігаються та передаються в 
системі, створює значні проблеми у підтримці цілісності даних. Цілісність є 
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важливим критерієм зберігання даних та баз даних. Запропонована модель була 
розроблена з „системою зворотного зв'язку”, яка забезпечила належну 
функціональність та операції, що проводяться через розроблену систему 
електронного урядування. Інформація, що поширюється та зберігається в системі, є 
найважливішим елементом системи електронного уряду. База даних 
запропонованої системи повинна бути надійною для зберігання даних профілю та 
банківських реквізитів і відповідати стандартам для цих потреб. База даних була 
розроблена в хмарній системі для забезпечення точних та швидких запитів системи, 
включаючи процес реєстрації та журнал, реалізований в системі електронного 
урядування, і безпосередньо пов'язаний з основною базою даних для зберігання 
інформації про користувачів. Система електронного урядування включає словник 
для всіх доступних державних послуг, що надаються громадянину. 

У підрозділі 2.4 «Електронне голосування – новий модуль діючої системи 
електронного уряду» запропоновано новий модуль для діючої системи 
електронного урядування, який допоможе уряду досягти більшої цифровізації. 
Запропонована система - система онлайн-голосування на базі Java, яка дозволить 
уряду проводити голосування на місцевому чи національному рівні. Інформація 
зберігатиметься в урядовій базі даних і не надаватиметься ніяким третім сторонам. 
Діюча система зберігатиме ім'я виборця, його унікальний ID, пароль, номер 
телефону виборця, адресу виборця, дату народження та громадянство. Вищезгадана 
інформація буде використана для ідентифікації конкретних виборців, коли вони 
віддаватимуть свій голос. Система дозволить адміністратору переглядати дані у 
трьох читаних людьми форматах за загальну кількість голосів. 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. Нова система ще перебуває на стадії розробки, і для її покращення та 
корисності для уряду необхідно розробити та дослідити різні аспекти – 
конфіденційність, надійність, верифікованість. Нинішня система – менш безпечна і 
зручна для використання урядом та громадськістю. Процес голосування також 
матиме одноразовий пароль (OTP), який буде надісланий на телефон користувачів. 
Віддавання голосів буде дозволено протягом обмеженого часу. Після цього система 
автоматично перестає приймати голос. Також така система дозволятиме 
аналізувати динаміку ходу голосування у реальному часі та запобігати 
зловживанням за рахунок публічності. Але система потребує удосконалення засобів 
та заходів безпеки доступу та зберігання інформації. 

Третій розділ «Платформа відкритих даних для електронного урядування» 
розкриває основний доробок дисертації. В основі третього розділу лежить 
запропонована архітектура Платформи відкритих даних (ODP) для реалізації 
концепції електронного урядування – модель та аналіз її характеристик. 
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У підрозділі 3.1 «Підстави та вимоги для розробки» наведено основні вимоги 
до системи. 

У підрозділі 3.2 «Архітектура платформи відкритих даних для електронного 
урядування» подано основні етапи роботи з даними: 

• 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 систематизованих даних на складі 

даних SQL Server. 
 

 
 

Рис. 2. Структурна схема платформи відкритих даних (ODP). 
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Весь процес: підготовка, обробка та зберігання врахований у платформі 

відкритих даних. ODP має багато різних джерел вхідних даних, тому потрібна 
колекція трансформаторів даних, які перетворюють дані з формату введення у 
внутрішнє представлення. 

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). 

Далі поглиблено аналіз запропонованої моделі. В основу взаємодії 
пропонується покласти сервісно-орієнтовану архітектуру, що забезпечує високу 
доступність та масштабованість для цієї підсистеми та її користувачів. 

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. 

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). 

У підрозділі 3.3 «Властивості платформи відкритих даних» аналізуються 
властивості платформи відкритих даних (ODP). 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 
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споживачів сервісів; підсистема моніторингу, яка допомагає виявити помилки та 
швидко вирішити критичні ситуації. 

Далі розглянуто наступні аспекти: 
Доступність. 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. 

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. 

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; 
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. 

Безпека. Безпека, як згадувалося раніше, не акцентована у цій роботі через 
відкритий характер ODP та даних всередині, проте коротко охарактеризовано 
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; підзвітність стосується журналів та історичних 
знімків, описаних вище; достовірність можна гарантувати лише у випадку фізично 
обмеженого доступу до інфраструктури ODP. 

У підрозділі 3.4 «Навантажувальні дослідження» основні властивості 
експериментально перевірено на базі розробленої системи відкритих даних шляхом 
кількісного і якісного статистичного аналізу. Проведено навантажувальне 
тестування згідно методики та рекомендацій Microsoft. Результати швидкодії 
модуля запитів під навантаженням подано у наступній таблиці. 
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Таблиця 1 – 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. 

 
Таким чином, зроблено висновок, що система дійсно є ефективною та 

стійкою до високих навантажень (fault tolerant). 
Підрозділ 3.5 «Підсумки та аналіз» підсумовує запропоновані розробки. 
 
 

ВИСНОВКИ 
 
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. 
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У результаті проведеної роботи вирішено такі наукові задачі: 
1. На основі проведеного аналізу 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. Проаналізовано якість, надійність, ефективність, доступність, та 
продуктивність запропонованої платформи відкритих даних. Проведені 
дослідження підтвердили високі показники властивостей  запропонованої моделі. 

4. Експериментально доведено практичність та значимість запропонованої 
моделі. Проведено аналіз характеристик платформи відкритих даних через 
програмний експеримент на базі розробленої системи як реалізації концепції 
побудованої архітектури. 

5. Виконано апробацію запропонованої моделі на базі системи обробки 
відкритих даних для уряду Йорданії для обґрунтування її ефективності. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Альхававша М. Розробка та аналіз системи відкритих даних для електронного 
урядування. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення 
обчислювальних машин і систем. – Київський національний університет імені 
Тараса Шевченка, – Київ, 2020. 

У роботі 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. 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. 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 
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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. 

Ключові слова: електронне урядування, відкриті дані, обробка даних, 
цифрова трансформація, цифровізація, архітектура системи, висока 
доступність, платформа відкритих даних, продуктивність. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Альхававша М. Разработка и анализ системы открытых данных для 
электронного правительства. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по 
специальности 01.05.03 – математическое и программное обеспечение 
вычислительных машин и систем. – Киевский национальный университет имени 
Тараса Шевченко, – Киев, 2020. 

В работе проведен анализ подходов к электронному правительству (e-
Government) и построению систем открытых данных, идентифицированы ключевые 
требования к функционированию такого класса систем, что позволило построить 
эффективную модель обработки открытых данных. Значительное внимание 
уделено контексту задачи, исследованию предусловий разработки и внедрения, а 
также обоснованию предложенного подхода, беря во внимание важность задачи в 
контексте социально-политичного аспекта и известные предыдущие неудачные 
попытки внедрения подобных систем. В результате построено модель в виде 
архитектуры для платформы открытых данных (Open Data Platform), что дало 
возможность разработать систему обработки открытых данных для реализации 
концепции электронного правительства. Исследованы свойства предложенной 
модели, что дало возможность убедиться в качестве, надежности и эффективности 
построенной платформы открытых данных. Проведен анализ характеристик 
платформы открытых данных на базе разработанной системы как реализации 
концепции предложенной архитектуры, что доказало значимость и практичность 
предложенной модели. Для обоснования эффективности предложенной модели 
проведена ее апробация на базе системы обработки открытых данных для 
правительства Иордании. 

Ключевые слова: электронное правительство, открытые данные, 
обработка данных, цифровая трансформация, цифровизация, архитектура 
системы, высокая доступность, платформа открытых данных, продуктивность. 
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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. 

E-government is an extremely relevant topic today, as the mass transfer of state 
services (in the concept of "state as a service") online, with access via the Internet, 
encourages the systematization and development of a platform to support these services 
in the new environment. Yes, it is not just replicating services or providing them through 
another access channel. As a rule, this transition is accompanied by a rethinking of the 
essence of the services provided and often - a change in the procedure, regime or other 
parameters of the provision of these services. 

Open data is no exception as part of the e-government concept. Moreover, this 
concept was actualized just at the transition to the provision of services over the Internet 
and the transfer of most of the data to the servers at data centers or cloud storage. At the 
very least, such a transfer potentially provides more opportunities for data management 
and controlled access. Whereas previously a lot of data was stored in a fragmented form, 
moreover - only on paper - now most of the data are in databases, files of different 
structure and other data warehouses. 

To obtain the required data, it is necessary to obtain primary data from the relevant 
repositories, process them as needed - in the requested format, if necessary by aggregation 
(consolidation) - and deliver on request (in the form of a report or file, e-mail or in 
response to a request to site in the browser, etc.). 

This situation applies to almost all countries in one form or another - only the types 
of information that fall under the definition of "open data" differ. Therefore, this task is 
universal and relevant for every country that claims the status of democracy. In this work 
is investigating the specifics of the problem for the United States and Jordan. 

It should also be noted that there is no and cannot be a single concept for solving 
the problem of access to open data, as there are: different requirements for the most open 
data - what they are, in what formats they should be presented, etc. - regulated by law; 
features of national traditions that determine the specifics of the data structure and their 
organization (hierarchy, detail, etc.); features of implementation in different countries, 
security requirements and methods of submission and interaction with data. 

This determines the relevance of the topic of the dissertation, which is devoted to 
the problems of developing a management system and providing access to open data - 
Open Data Platform, its concept, structure and development, to introduce open data into 
everyday use. The proposed solution allows to implement the concept of open data to a 
specific extent and get all the benefits from their use, as well as, more important at the 
global level, to increase the index of democracy. 

Thus, the relevance of the topic of the dissertation is since there is a high demand 
for open data from both Jordanian citizens and government agencies. There are also many 
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requirements considered in the work, such as reliability (primarily - fault tolerance), 
performance and availability, which satisfies the proposed platform. The development of 
such models, and especially systems, is an important problem in computer science. 

The dissertation aims 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 requirements to such system; 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; to investigate the 
characteristics of scalability, performance, reliability, availability, security of the 
developed open data platform based on the proposed architecture. 

The architecture of the open data platform, which is reliable and scalable, is 
proposed. The properties of the architecture were tested experimentally based on a system 
developed according to the proposed architecture for the Government of Jordan. Thus, the 
scientific novelty is as follows: researched and systematized approaches to e-government 
and open data to identify key factors of effective functioning; the model of the system of 
work with open data in the form of architecture of the corresponding platform which 
allows effective realization of interaction with open data is developed; the properties of 
the developed model are analyzed - theoretically and practically; the efficiency and 
adequacy of the proposed model for building scalable and reliable data processing systems 
are shown; its advantages are substantiated. 

The PhD Thesis analyzes the approaches to e-Government and the construction of 
open data systems, 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 preconditions for development and 
implementation, and justification of the chosen approach, given the importance of the task 
in the context of socio-political aspect, as well as known previous unsuccessful attempts 
to implement such systems. 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 studied, which made it possible to see the quality, reliability and efficiency of the 
proposed open data platform. The analysis of the characteristics of the open data platform 
based on the developed system as a realization of the concept of the built 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 based on an open data 
processing system for the Government of Jordan. 

Keywords: e-government, open data, data processing, digital transformation, 
digitalization, system architecture, high availability, open data platform, productivity. 

 


