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Для підготовки галузі до реструктуризації необхід-
но чітко визначити кількість майна (рухомого і нерухо-
мого), яке сформує статутний капітал компанії, і права
на нього. Таким документом є реєстр.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До цього часу галузь залізничного транспорту та її

структурні підрозділи — суб'єкти господарювання, які
проводять діяльність у сфері залізничного транспорту і
входять до складу Укрзалізниці, не мають методології
формування реєстру майна. До того ж не розроблено
Концепції Єдиного банку даних (далі — ЄБД) майнових
і земельних ресурсів (далі — Концепція). Тому методо-
логія створення реєстру майна і концепції ЄБД є акту-
альною, оскільки без неї не вирішуються питання ре-
формування залізничного транспорту, визначені в за-
коні "Про особливості утворення акціонерного товари-
ства залізничного транспорту загального користуван-
ня" від 23 лютого 2012 р. №4442-VІ [1].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню окремих питань проведення інвентари-
зації та створення переліку об'єктів нерухомого майна
присвячені праці М.В. Макаренка, Т.І. Лозової, Ю.М. Цвє-
това, в цих роботах розглядається рівень підприємства,
а не галузі в цілому. Залізничний транспорт України —
це єдиний виробничо-технологічний комплекс, в якому
єдина мережа залізниць, виробничих підприємств,
організацій соціального призначення, які виконують
свої функції для рішення загальної задачі — і потребує
єдиного підходу формування системи реєстру для га-
лузі в цілому та по балансоутримувачам, який практич-
но не досліджувався.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Метою створення реєстру та ЄБД є:
— реалізація державної політики стосовно вико-

ристання та розпорядження державним майном, пе-
реданим у відання для здійснення статутної діяль-
ності;

— забезпечення стандартизації ідентифікаційної та
облікової інформації про майно, що накопичуватиметь-
ся в ЄБД;

— узгодженість дій балансоутримувачів з органами
управління та виконавчої влади стосовно реєстрації
майнових об'єктів за місцем їх постійного знаходжен-
ня та накопичення визначеної в установленому поряд-
ку облікової інформації про ці об'єкти;

— комплексна автоматизація процесу обліку май-
нових об'єктів, а також функцій, що безпосередньо по-
в'язані з цим процесом.

Як інформаційно-аналітична система ЄБД є пере-
дусім моніторинговою підтримкою управління, в тому
числі у сфері правових питань, контролю і прогнозуван-
ня використання майна, відстеження динаміки його пе-
реміщень, еволюційних процесів тощо.

Як система галузевого обслуговування ЄБД за-
безпечуватиме задоволення потреби своєчасного
оформлення й отримання рішень щодо розпоряд-
ження майном та дасть змогу розв'язувати такі зав-
дання:

— автоматизувати оброблення облікової інформації
про майнові об'єкти за безпаперовою технологією;

— виготовляти довідки та інші документи, щодо май-
нових об'єктів;

— використовувати інформацію для ідентифікації
майнових об'єктів;

— формувати і вносити ідентифікаційну та обліко-
ву інформацію до банку даних;

— здійснювати інформаційне обслуговування за-
питів користувачів.
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ЄБД функціонуватиме в режимі реального часу і
буде територіально доступна кожному авторизовано-
му користувачеві.

Принципи побудови та структурна реалізація ЄБД.
За основу створення ЄБД береться принцип структу-
ри її побудови, що передбачає модульну організацію і
поетапне нарощування функціональних можливостей.
Це дасть можливість сконцентрувати технічні і фінан-
сові ресурси на вирішення конкретного завдання щодо
організації банку даних майнових і земельних ресурсів
по кожному об'єкту, по структурним підрозділам і по
галузі в цілому та одночасно започаткувати проекту-
вання і створення загальногалузевих інформаційно-
аналітичних систем. При цьому забезпечуватиметься
унікальність облікових даних у різних сферах їх обігу,
що також є важливим принципом створення банку да-
них.

ЄБД являтиме собою трирівневу систему — цільо-
вий банк даних — реєстр, який є основою інформаційно-
аналітичної автоматизованої системи обліку та управ-
ління майном, де зберігатиметься вся облікова та іден-
тифікаційна інформація про майновий комплекс заліз-
ничного транспорту.

Цільовий банк даних створюється на центральному
рівні в Укрзалізниці і передбачатиме в процесі розвитку
ЄБД ведення резервного банку даних, який з міркувань
безпеки повинен бути територіально віддаленим від цен-
трального вузла.

Завданням центрального рівня — є ведення інтегро-
ваної бази даних та управління всіма вузлами ЄБД. У
разі надходження запитів від суб'єктів нижчих рівнів
стосовно окремо визначеного майна на центральному
рівні провадитиметься верифікація отриманої інфор-
мації.

Регіональний рівень забезпечуватиме підтримуван-
ня бази даних з обліковою інформацією про майнові
об'єкти, які використовуються в діяльності залізниці у
відповідному регіоні. Ці дані надходитимуть з місцево-
го рівня, структурних підрозділів, дирекцій передава-
тимуться до бази даних центрального рівня і після їх
всебічної перевірки накопичуватимуться у базі даних
центрального, регіонального та місцевого рівнів.

Місцевий рівень, структурні підрозділи і дирекції є
основним для введення і первинної обробки інформації.
Унікальні фінансові, правові, технічні, технологічні та
інші дані майнових об'єктів заноситимуться до бази да-
них цього рівня і через регіональний рівень передавати-
муться до бази даних центрального рівня для обробки,
формування реєструі розміщення їх в ЄБД. Після одер-
жання підтвердження дані автоматично фіксуватимуть-
ся в базі даних усіх рівнів і будуть доступними для ви-
користання в будь-яких інших автоматизованих систе-
мах. З огляду на перспективу нарощування програмно-
апаратних потужностей та розширення функцій ЄБД
відкритість і багаторівнева структура забезпечать мож-
ливості для виходу на її зовнішніх користувачів в особі
задіяних міністерств, Фонду державного майна, Укрза-
лізниці, підприємств та організацій на будь-якому рівні
і в будь-який час. Саме в цій системі буде чітко визначе-
не майно, що є державною власністю і передане на праві
господарського відання галузі залізничного транспор-
ту.

Виходячи з організаційних та економічних умов
створення ЄБД, а також враховуючи необхідність гаран-
тування безпеки циркулюючої інформації, ЄБД буду-
ватиметься відповідно до таких вимог: забезпечення
повного циклу збирання, оброблення, відображення,
реєстрації, зберігання та розподілу інформації реєстру
майна; використання обладнання з високою надійністю
і реалізація принципу розподілених обчислень для
підвищення надійності і життєздатності ЄБД у цілому;
оперативність забезпечення авторизованих користу-
вачів необхідною інформацією, надання її в зручному
для сприйняття вигляді, надання допомоги в аналізі та

виробленні можливих варіантів рішень з використанням
"людино-машинних" інтерфейсів і процедур прийняття
рішень; наявність в ЄБД самодіагностики технічних за-
собів; відповідність технологічного обладнання, що ви-
користовуватиметься в ЄБД, державним та міжнарод-
ним стандартам.

Серед інших організаційних принципів створення
ЄБД важливе місце займатимуть єдність загальнодер-
жавного і галузевого інформаційних просторів, захист
національних інформаційних ресурсів під час забезпе-
чення взаємодії із зовнішніми інформаційно-аналітич-
ними системами, життєздатність і надійність, включаю-
чи елементи самоадаптації і самовідновлення.

Виходячи з конкретних умов, в яких створювати-
меться реєстр по кожному структурному підрозділу та
функціонуватиме ЄБД, в основу її побудови і проекту-
вання закладатимуться такі специфічні принципи: ме-
режна архітектура, відкритість, гетерогенність, систем-
не управління.

З урахуванням сучасного досвіду створення та екс-
плуатації розподілених автоматизованих обліково-
інформаційних систем передбачається, що основний
інформаційно-технологічний підхід до створення ЄБД
базуватиметься на принципі відкритих систем.

Інформаційне середовище та функціональні можли-
вості ЄБД. Функціонально ЄБД складатиметься з окре-
мих підсистем, які працюватимуть на різних рівнях і у
взаємодії між собою. Передбачається поступове впро-
вадження підсистем в експлуатацію і їх подальший роз-
виток.

Основні підсистеми ЄБД забезпечуватимуть: підси-
стема ідентифікації майнового об'єкта — підготовку,
введення, обробку, зберігання, оперативний пошук і
перевірку ідентифікаційної інформації; підсистема об-
ліку майнового об'єкта — підготовку, введення, оброб-
ку і зберігання облікової інформації; контроль за до-
держанням правил встановлених для діяльності ЄБД;
підсистема документування майнового об'єкта — підго-
товку і формування інформації, необхідної для внесен-
ня до ЄБД; автоматизований контроль проходження
документів по всьому технологічному ланцюгу від за-
мовлення до виготовлення і доставки документів замов-
нику; підсистема запитів та аналізу даних — оператив-
ний пошук і отримання облікової інформації про май-
нові об'єкти в межах повноважень користувачів; фор-
мування аналітичних і статистичних зведень для підго-
товки і прийняття управлінських рішень та сприяння
проведенню різноманітних галузевих, регіональних і
державних заходів; підсистема взаємодії із зовнішніми
системами — обмін інформацією з іншими галузевими,
відомчими, регіональними, загальнодержавними систе-
мами та із авторизованими зовнішніми користувачами;
підсистема контролю доступу і захисту інформації —
контроль функціонування програмно-апаратних засобів
та управління роботою ЄБД в цілому; контроль досту-
пу і захист від несанкціонованого доступу; надійність,
безпеку і цілісність інформації, що зберігатиметься в
ЄБД.

За змістом і структурою даних інформаційне сере-
довище, в якому функціонуватиме ЄБД, можна умовно
поділити на такі категорії:

— уніфіковані первинні документи, передбачені за-
конодавчими актами;

— нормативна, методична, технічна та інструктив-
на документація;

— нормативно-довідкова інформація;
— проблемно-орієнтована база даних.
З метою забезпечення цілісності даних, однотип-

ності написання термінів і формулювань, оперативності
в наданні необхідної довідкової інформації користува-
чам ЄБД передбачається ведення бази даних норматив-
но-довідкової інформації та створення умов для інтег-
рації у відповідні галузеві бази, яка симетрично тира-
жуватиметься на всі рівні ЄБД.
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База даних нормативно-довідкової інформації, крім
інформації розміщеної в існуючих галузевих базах да-
них, повинна містити дані: про систему адміністратив-
но-територіального устрою; про систему державних
органів реєстрації; про систему судів загальної юрис-
дикції; про мережу поштових відділень; про мережу
пунктів пропуску через державний кордон; таблиці
транслітерації назв і власних імен; інформаційно-пошу-
кові тезауруси тощо.

Проблемно-орієнтована база даних виступатиме
основним сховищем поточної й архівної інформації і
забезпечуватиме можливість інтегрованого зберігання
та обробки текстових і графічних даних.

У ЄБД будуть визначені основні реквізити для збе-
рігання в проблемно-орієнтованій базі даних.

Інформаційна безпека в ЄБД забезпечуватиметь-
ся як стандартними системними, так і спеціалізова-
ними засобами захисту інформації, які застосовують-
ся в діючих автоматизованих системах залізничної
галузі.

Необхідно передбачити встановлення для всіх при-
міщень, де буде розміщено обладнання для експлуа-
тації ЄБД, режиму обмеженого і підконтрольного до-
ступу. Співробітники підрозділів, що експлуатувати-
муть ЄБД, працюватимуть в обмежених їхніми служ-
бовими обов'язками зонах. Діятимуть спеціальні
інструкції на випадок пожежі, несправності системи
енергозабезпечення, нападу, терористичного акту,
стихійного лиха, аварії, катастрофи, іншої надзвичай-
ної ситуації тощо.

Працездатність ЄБД в цілому не залежатиме від ста-
ну працездатності будь-якого суб'єкта місцевого, галу-
зевого чи регіонального рівня.

Багаторівнева комбінація фізичних, технічних, ма-
тематичних і організаційних методів захисту інформації
підтримуватиме їх повну цілісність і секретність одно-
часно. На всіх рівнях мережа обміну інформації буде
захищена від несанкціонованого доступу. Рівень захис-
ту інформації не залежатиме від місця її походження і
визначатиметься лише її змістом.

На рівні вузлів мережі обміну інформації підсисте-
ма контролю доступу і захисту інформації забезпечу-
ватиме: контроль за потоками інформації та її розпод-
ілом; надійну взаємну ідентифікацію вузлів мережі; за-
хист від можливості імітації роботи вузла навіть за на-
явності у зловмисника будь-якого часткового обсягу
ідентифікаційної інформації.

На рівні каналів зв'язку між вузлами глобальної
мережі зазначена підсистема забезпечуватиме конфі-
денційність інформації та її цілісність шляхом: шифру-
вання трафіку; ідентифікації абонентів; автентифікації
абонентів захищених мереж; доступ за паролем та ча-
сом.

На рівні автоматизованих робочих місць (далі —
АРМ) підсистема контролю доступу та захисту інфор-
мації забезпечуватиме: криптографічний захист інфор-
мації у процесі підготовки її для окремого зберігання і
передачі каналами зв'язку (згідно з чинними стандар-
тами рекомендується алгоритм блочного шифрування);
автентифікацію абонентів мережі і захист параметрів
автентифікації та ідентифікації; контроль справжності
повідомлень та достовірності їх походження, цифровий
підпис; реалізацію криптографічного захисту баз даних
і розмежування доступу до об'єднаних ресурсів; оброб-
лку інформації різних ступенів секретності; захист від
зловмисних дій, різноманітних "вірусів" і "закладок";
автономне для заданого вузла ЄБД виготовлення необ-
хідної ключової інформації з її доставкою каналами
зв'язку.

Передбачається обробкай ущільнення інформації
перед її шифруванням.

Створювані програмні засоби захисту мережі від
несанкціонованого доступу повинні забезпечувати за-
побігання втратам, крадіжкам, несанкціонованому зни-

щенню, викривленню, підробленню, несанкціоновано-
му копіюванню інформації користувачами, що є зовні-
шніми стосовно захищеної мережі.

Серед основних вимог з інформаційної безпеки є
також здійснення контролю відповідними компетент-
ними органами.

Програмно-апаратна реалізація ЄБД. Комплекс за-
гальносистемних програмних засобів і прикладних про-
грам, що обиратимуться для створення всіх рівнів ЄБД,
повинен буде підтримувати інтерактивний режим робо-
ти великої кількості користувачів у середовищі різнор-
ідної обчислювальної мережі, забезпечуючи при цьому
реалізацію таких функцій, як введення й обробка тек-
стових і графічних даних, архівація даних, багатоаспек-
тний пошук даних за довільними запитами, контроль
повноважень користувачів і обмеження доступу до ло-
кальних ресурсів ЄБД, взаємодію з іншими автоматизо-
ваними системами. Основною вимогою до загальносис-
темних програмних засобів є забезпечення максималь-
ної незалежності прикладних підсистем від технічних
засобів, на яких вони експлуатуватимуться, масштабо-
ваність і переносимість ЄБД на прогресивні платформи
в процесі його розвитку.

Вибір конкретних систем керування базами даних
та адміністрування доцільно провести на етапі розроб-
лення технічного проекту.

Для забезпечення ліцензійної чистоти програмних
засобів на етапі технічного проектування ЄБД доціль-
но визначити технологію сертифікації й атестації про-
грамних засобів на відповідність вимогам технічного
захисту інформації, режиму секретності тощо.

Технічна реалізація ЄБД базуватиметься на прин-
ципі взаємодії різних платформ залежно від наванта-
ження і класу завдань, що розв'язуються на кожному
рівні. Це дасть змогу оптимізувати програмно-апарат-
ний комплекс як за продуктивністю обладнання, так і
за його вартістю.

Ядром ЄБД повинен бути потужний обчислюваль-
ний комплекс головного інформаційно-обчислювально-
го центру, який каналами зв'язку з'єднуватиметься з
підпорядкованими центрами залізниць регіонального
рівня. Взаємодія на місцевому і на регіональному рівнях
забезпечуватиметься за клієнт-серверною технологією
з використанням потужних серверів і спеціалізованих
АРМ.

Регіональні центри (залізниці) матимуть у своєму
складі сервери бази даних на основі високопродуктив-
них комп'ютерів, що повинні відповідати відкритій ар-
хітектурі, та функціональні АРМ авторизованих кори-
стувачів ЄБД на основі спеціалізованих персональних
електронно-обчислювальних машин, а також комплек-
туватимуться апаратурою теледоступу для забезпечен-
ня зв'язку з головним інформаційно-обчислювальним
центром і побудови розгалуженої мережі на цьому
рівні.

На місцевому рівні (дирекції, структурні підрозді-
ли) обов'язковим є наявність сервера бази даних, АРМ
введення і верифікації облікових даних, функціональ-
них АРМ авторизованих користувачів.

Архітектура сервера бази даних суб'єктів місцево-
го рівня визначатиметься кількістю майнових об'єктів у
дирекції та структурних підрозділах, розміщених на
відповідній території.

Виконання ЄБД покладених на нього функцій перед-
бачається шляхом об'єднання в єдину мережу засобів
телекомунікаційі зв'язку.

Вибір апаратних засобів, визначення технології вве-
дення первісних даних до ЄБД і безпосереднє надання
інформації, виготовлення довідок та інших документів
визначатиметься на стадії розроблення технічного про-
екту на створення ЄБД шляхом всебічного аналізу
існуючої у світі практики й перспектив його розвитку.

Технологія реалізації проекту. У процесі створення
ЄБД доцільно передбачити використання напрацьова-
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них технологій і накопичених даних у діючих автомати-
зованих системах залізничної галузі.

Реалізація проекту повинна передбачати поетапне
впровадження функціональних підсистем і вузлів ЄБД
(з виділенням окремої фази створення пілотного варі-
анта ЄБД):

— перший етап: створення програмно-апаратного
комплексу для пілотного варіанта ЄБД; формування
цільового реєстру об'єктів нерухомості для формуван-
ня Єдиного банку даних; створення підсистем обліку
об'єктів нерухомого майна на місцевому рівні; створен-
ня підсистеми документування інформації щодо об'єктів
нерухомого майна та введення їх у дію, відпрацювання
технологічних і конструктивних рішень, цифрування
інформації з паперових носіїв на технологічному стенді;

— другий етап: забезпечення функціонування ос-
новних підсистем ЄБД у штатному режимі на всіх рівнях;
удосконалення системи зв'язку та технологічної бази,
формування системи оперативного резервування і ство-
рення мережі сервісних центрів; проектування та роз-
роблення функціональних підсистем забезпечення ко-
ристування ЄБД зовнішніми користувачами;

— третій етап: впровадження у повному обсязі всіх
функціональних підсистем згідно з технічним завдан-
ням; перехід на повністю автоматизовану технологію
ідентифікації, обліку та документування об'єктів неру-
хомого майна; інтеграція з іншими місцевими, відомчи-
ми, державними автоматизованими системами управлі-
ння; формування виробничої бази забезпечення діяль-
ності ЄБД.

ЄБД необхідно створювати відповідно до вимог дер-
жавних стандартів.

У цьому випадку головний виконавець робіт у про-
цесі розробки технічного проекту накопичуватиме, си-
стематизуватиме й аналізуватиме пропозиції щодо взає-
модії користувачів ЄБД, технології впровадження та
його функціонального вдосконалення. За погодженням
із замовником ці пропозиції доцільно розглядати на
науково-технічній раді та затвердити керівництвом Ук-
рзалізниці, після чого вони стануть юридичною підста-
вою для відпрацювання необхідних документів.

Укрзалізниця затверджуватиме співвиконавців про-
екту, а також визначатиме головні управління і підприє-
мства для узгодження нормативно-методичних доку-
ментів, процедуру і терміни їх узгодження.

Одним із важливих організаційних питань створен-
ня ЄБД є його забезпечення обслуговуючим персона-
лом, який повинен буде оволодіти основами технології
електронної обробки даних, мати досвід роботи з про-
грамним забезпеченням та спеціалізованим обладнан-
ням, а також допуск до роботи в ЄБД. Для цього необ-
хідно спеціально провести навчання персоналу та орга-
нізувати його спеціальне навчання для наступної підго-
товки і перепідготовки.

На початку створення ЄБД функціонуватиме з без-
посередньою участю працівників головного інформа-
ційно-обчислювального центру, інформаційно-обчис-
лювальних центрів залізниць та фахівців дирекцій і
структурних підрозділів залізниць, які пройшли необ-
хідну підготовку, мають навички роботи із засобами
електронно-обчислювальної техніки і отримали відпо-
відний дозвіл.

З функціональним розширенням ЄБД до роботи за-
лучатимуться спеціально підготовлені фахівці Укрзалі-
зниці, залізниць, підприємств і організацій, що утворю-
ють єдиний майновий комплекс залізничного транспор-
ту.

Концепція визначає шляхи, методи і засоби створен-
ня Єдиного банку даних майнових і земельних ресурсів
підприємств залізничного транспорту як найважливішої
складової реєстру майнових об'єктів, підходи до фор-
мування загальної системи обліку (побудованої з ура-
хуванням існуючої автоматизованої системи бухгал-
терського обліку) та їх документування із запроваджен-

ням єдиних документів, що підтверджують право-
мірність наявності майна, посвідчують правомірність
юридично значимих дій з майном.

ЄБД проектується і впроваджується відповідно до
вимог законодавства та з урахуванням державних
стандартів і міжнародного досвіду. Робота проводить-
ся з максимальним використанням накопиченого на-
уково-технічного потенціалу галузі та ефективним
інтегруванням в інші галузі і національні автоматизо-
вані інформаційні системи, системи обліку та управ-
ління.

Планується поетапний перехід від діючої сьогодні в
галузі "паперово-карткової" системи обліку майнових
ресурсів до "інтелектуального" ЄБД.

ВИСНОВКИ
Вбачається доцільним те, щоб створюваний ЄБД ба-

зувався на виключному застосуванні машинозчитуваль-
них документів, для чого необхідно застосовувати про-
грамно-апаратні засоби, побудовані на принципі "сход-
ження сумісності" із забезпеченням концептуальної
незалежності.

Використання ЄБД матиме ряд особливостей, які під
час його створення визначатимуть додаткові вимоги
щодо вибору рішень і методів їх реалізації. Це, по-пер-
ше, необхідність у стислі терміни ввести в усі елементи і
складові коректну інформацію про об'єкти нерухомого
майна і земельні ділянки, після чого навантаження на
відповідні функціональні частини ЄБД різко зменшить-
ся; по-друге, відсутність необхідних актів законодав-
ства, розроблення й впровадження яких дасть мож-
ливість запровадити ЄБД у цілому, а також сприятиме
його майбутнім модифікаціям.
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