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МЕТОДИКА ОЦІНКИ КІБЕРНЕТИЧНОЇ ЗАХИЩЕНОСТІ  

ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ВУЗЛА ЗВ’ЯЗКУ 
 

Стаття містить викладення деяких принципів, результатів дослідження проблематики кібернетичної 

безпеки. Авторами статті наведений підхід переводу якісних показників заданого рівня кібернетичної 

захищеності інформаційно-телекомунікаційного вузла зв’язку у кількісні та проведення оцінки отриманих 

результатів, що дасть можливість посадовим особам, які відповідальні за кібербезпеку приймати більш 

виважені рішення щодо менеджменту ризиками кібернетичної захищеності. 

Куцаєв В.В., Радченко М.М., Козубцова Л.М., Терещенко Т.П. Методика оценки кибернетической 

защищенности информационно-телекоммуникационного узла связи. Рассмотрен подход создания 

методики оценки кибернетической захищенности информационно-телекомуникационного узла связи в условиях 

ограниченных ресурсов при принятии решений касающихся киберзащиты, в котором осуществляется 

определение количественного показателя уровня киберзащиты. 

V. Kytsayev, M. Radchenko, L. Kozubtsova, T. Terestchenko Methodology of estimation cybernetic defence of 

the informative-telecommunication comcenter. There are approach of creation of methodology of estimation 

isconsidered cybernetic defence of the informative-telecommunication comcenter in the article. Persons in authority 

will have a possibility to make decisions touching cybernetic defence comcenter, determination of quantitative index of 

level of cybernetic defence comes in that true in the conditions of limit resources. 

Ключові слова: методика, показник, кібернетична захищеність, інформаційно-телекомунікаційний вузол 

зв’язку. 

Постановка завдання. Сучасний світ неможливо уявити без інформаційно-

телекомунікаційних технологій, які впливають на усі сфери життєдіяльності суспільства як в 

позитивному, так і в негативному сенсі. На сьогодні злочини з використанням 

інформаційних технологій є однією з найдинамічніших груп суспільно небезпечних 

посягань. Через інтенсивне впровадження сучасних інформаційних технологій в Україні у всі 

сфери життєдіяльності держави, постає багато завдань щодо протистояння новим загрозам 

національній безпеці. Ведучи мову про інформаційно-психологічний складник протистояння 

з агресією РФ, кіберкомпонента також є вагомим чинником у „гібридній” війні, розв’язаній 

проти України [1, 2]. 

Тільки у 2014 р., за даними Держспецзв’язку, фахівці команди реагування CERT-UA 

вжили заходів щодо реагування на 216 комп’ютерних інцидентів (кіберінцидентів), 124 з 

яких стосувалися державного сектора України (GOV). За оцінками органів сектора безпеки і 

оборони, задіяних у межах своїх повноважень в забезпеченні кібербезпеки держави, до 

основних загроз потрібно віднести такі: 

використання кібератак для досягнення політичних цілей (атаки на системи ЦВК під 

час двох виборчих компаній в Україні, використання проти українських урядових і 

неурядових структур), в т. ч. за допомогою бот-мереж; 

поява нових та модифікація наявних зразків шкідливого програмного забезпечення 

проти України (віруси BlackEnergy, Uroboros, Energetic Bear, Crouching Yeti, Epic Turla, 

Petia.a, NotPetya, BadRabbit); 

поширення шкідливого програмного забезпечення, спрямованого на формування бот-

мереж; фальшивих антивірусів, вірусів для основних мобільних платформ (у т.ч. для 

збирання даних з пристроїв, спостереження, запису розмов і перехоплення повідомлень). 

Виходячи з цього, автори вважають за доцільне нарощувати зусилля щодо досліджень в 

галузі створення кібербезпеки, як інформаційно-телекомунікаційних систем (далі − ІТС) в 

цілому так і їх складових − інформаційно-телекомунікаційних вузлів зв’язку (далі − ІТВ) 

зокрема, що і лежить в основі мети цієї статті. 

Рішення такого завдання передбачає розробку підходу для визначення кількісного 
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показника рівня кіберзахищеності і трансформація в кількісні значення якісного показника 

заданого рівня захищеності та проведення оцінки отриманих результатів. Для отримання 

кількісної оцінки показника кіберзахищеності може бути використаний математичний апарат 

теорії ймовірності, що дозволяє з достатньою точністю описати (моделювати) процеси, що 

протікають в ІТС (ІТВ). 

Аналіз останніх публікацій. В деякому сенсі питання оцінки кібернетичної 

захищеності, як складової інформаційної безпеки, можна знайти в роботах ще з періоду 

зародження комп’ютерних систем, достатньо широкої кількості дослідників як вітчизняних 

так і зарубіжних, серед яких Leonar J. La Padula, D. Elliot Bell, Hoffman J., В.А. Герасименко, 

А.А. Грушо [3 − 6]. Разом із тим, вважаючи на важливість завдання, на теперішній час, 

суб’єктами забезпечення кібербезпеки, згідно ст. 8 Закону України „Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України” розроблена та впроваджена в дію велика сукупність 

міжнародних та вітчизняних стандартів та нормативних документів у галузі інформаційної 

безпеки та кібербезпеки [7 – 22]. 

Проблема захисту в ІТС та її складових знайшла своє відображення у розробці 

наукових підходів та математичного апарату в таких роботах як [23 – 25]. 

Авторами роботи [23] пропонується здійснювати оцінку рівня захищеності 

комп’ютерних мереж шляхом побудови графа атак, а у статті [24] – наведений можливий 

варіант механізму оцінювання ступеня захищеності спеціальних ІТС з точки зору дій 

системного адміністратора та дій, що виконуються системою аналізу ступеня захищеності 

системи. Встановлено проблемні питання оцінювання загроз безпеці інформації в ІТС за 

метою реалізації з позицій забезпечення її конфіденційності, цілісності і доступності. 

Зазначимо, що в роботах [23, 24] запропоновані рішення не забезпечують оцінку саме 

чисельного рівеня кібернетичності захищеності ІТС, або її складових. 

У статті [25] запропонований показник кібернетичної безпеки автоматизованої системи 

адитивного виду. Він складається з низки ймовірнісних показників експонентного закону 

розподілу, стаціонарного граничного стану ланцюга Маркова і своєчасного прийняття 

рішення. 

Запропонований у статті [25] підхід полягає в тому, що посадовим особам, які 

відповідальні за кібернетичну безпеку ІТС (адміністративному персоналу) надається 

формальний апарат для кількісної оцінки поточного стану кібернетичної безпеки у будь-який 

момент на заданому часовому інтервалі, визначених кроків функціонування ІТС 

асоційованого з тривалістю періоду оновлення формалізованої бази шаблонів (правил, 

сигнатур) кібернетичних атак. Відмічається відносна простота, наочність моделі для 

програмної реалізації у формі відповідної автоматизованої функції діяльності 

адміністративного персоналу ІТС хоча і зазначається, що чисельні величини показників у 

складі приведених виразів мають сенс для визначення тільки у ході практичного 

моделювання, натурного експерименту чи практичної повсякденної роботи, як результат 

роботи відповідних автоматизованих функцій у складі програмного забезпечення діяльності 

адміністративного персоналу ІТС. 

В тезах матеріалів статті [26] запропонована методика, яка на основі методу 

анкетування надає можливість одержати числову характеристику комплексного показника 

оцінки рівня кібербезпеки держави, значення якого дозволяє визначати необхідність 

розробки належних заходів щодо підвищення результативності власних систем 

кібернетичної безпеки. Однак з допомогою якого математичного апарату досягається 

заданий результат не приводиться. 

Мета статті: є розробка методики розрахунку кіберзахищеності ІТВ, в якій би 

комплексно враховувались і кількісно виражались насиченість вузла засобами кіберзахисту, 

досвідченість особового складу кіберпідрозділу, переліку технічних заходів та якості 

вирішення організаційних заходів кіберзахисту користувача ІТВ.  

Виклад основного матеріалу.  

Прийняті умовні скорочення: 
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ІТВ – інформаційно-телекомунікаційний вузол зв’язку; 

СА – системний адміністратор ІТВ; 

ЕНК – експерт незалежний із кібербезпеки; 

ШПЗ – шкідливе програмне забезпечення; 

НД ТЗІ – нормативні документи технічного захисту інформації; 

PКЗІТВ – показник кіберзахищеності ІТВ; 

ІКjІТВ – індикатор стану кіберзахищеності компоненти j ІТВ, де j = 1... J; 

КВгKjІТВ – ваговий коефіцієнт компоненти j ІТВ; 

ZКРкКjВЗ індикатор кіберзахищеності k компоненти j ІТВ, де к = 1... К. 

Оцінка рівня кібербезпеки ІТВ відноситься до класу багатокритеріальних завдань. Для 

її вирішення в умовах невизначеності, а також для аналізу та прогнозування ситуацій з 

великою кількістю значимих факторів найбільш раціональними є експертні методи. 

Останнім часом значного поширення серед відомих методів експертного оцінювання, що 

дозволяють безпосередньо використовувати судження та інтуїцію експертів у будь-якій 

формалізованій структурі [27] для вирішення завдань з соціальним, політичним або воєнним 

змістом, отримав метод анкетування. 
Для формалізації поняття кібернетична безпека ІТВ пропонується використати оцінку, 

надану в роботі [25]. 

,)()()(ÊÇ²ÒÂ  
l

tRtPtP ll  

де Rl(t) ймовірність l-го стану ІТВ (l = 1… L), Pl(t) – показник кібернетичної безпеки при 

перебуванні ІТВ у l-му стані. Надалі оцінюються всі компоненти j ІТВ на предмет 

кіберзахищеності із врахуванням їх важливості (ваги). Тоді кількісний показник 

кіберзахищеності ІТВ PКЗІТВ можливо визначати, як зважена та нормована оцінка критеріїв-

індикаторів стану кіберзахищеності всіх компонентів j ІТВ обчислених за формулою (1). 
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де J – кількість компонентів ІТВ,  j = 1... J. 

Компонентами ІТВ, які потребують захисту у загальному сенсі можуть бути: 

телекомунікаційне обладнання; 

особовий склад (інсайдери, користувачі та адміністратори); 

засоби криптографічного захисту; 

VoIP засоби IP телефонії; 

відповідні сервери або групи серверів та автоматизовані робочі місця (далі – АРМ); 

міжмережеві екрани (FireWall);  

засоби та заходи захисту від впливу DoS та DDoS атак типу Arbor або ін.; 

сервіси TFT, Proxy, DNS, www, E-mail та ін.; 

операційна система, додатки користувачів. 

Для кожного компонента j ІТВ розраховується параметр кіберзахищеності ІКjІТВ та 

ваговий коефіцієнт КВгKjІТВ, який враховує важливість компоненти j для ІТВ згідно якісної 

шкали Сааті [29]. 

Індикатор кіберзахищеності кожного компонента ІКjІТВ для ІТВ розраховується, як 

середньоарифметичне ZКРкКjІТВ показників (критеріїв-індикаторів) компоненти j ІТВ (2). 

,1

²ÒÂKK

²ÒÂÊ
Ê

Z

I

Ê

ê

jPk

j




      

(2) 

 

де К – кількість індикаторів – критеріїв для оцінки кіберзахищеності компоненти j ВЗ, k = 1... 

К. 
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Ваговий коефіцієнт КВгKjІТВ розраховується згідно якісної шкали Сааті. Для цього 

необхідно здійснити експертну оцінку попарних порівнянь вагових значень компонент j ІТВ. 

Отримання коефіцієнтів важливості компонент j ІТВ здійснюється із використанням методу 

рангових оцінок [28, 29]. 

Чим більше ранг, тим більша вага компоненти j ІТВ, а сума всіх значень коефіцієнтів 

рівна 1, як наведено у виразі: 

КВгKjІТВ = { КВг1, …….., КВгі, ……, КВгj }, 


j

i 1

 КВгі = 1 

Коефіцієнти КВг важливості визначаються при умовах нормування: 
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Для визначення коефіцієнтів КВгKiІТВ  експертами створюється матриця елементів КВгij  

як відносна оцінка елемента за якісною шкалою Сааті [25]: 
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Отримана матриця КВг діагональна, симетрична, що дозволяє визначити елементи всіх 

рядків зі одним відомим. Важливість КВгij кожної компоненти оцінюється з позиції впливу на 

працездатність, кіберзахищеність та безпечний стан ІТВ. 

Показник кожного критерію кіберзахищеності k компоненти j ІТВ ZКРкКjІТВ 

розраховується, як нормована середньоарифметична оцінка експертних висновків, наданих 

незалежними експертами із кібернетичної безпеки та системними адміністраторами до 

кожного критерію кіберзахищеності за формулою (5). 
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де K – кількість критеріїв-індикаторів кіберзахищеності компоненти j ІТВ , k = 1... К; 

Y1 – оцінка критерію k кіберзахищеності компоненти j ІТВ, якій експерти можуть 

присвоювати значення:  

Y1 = 10 – при високому рівні захищеності компоненти j ІТВ згідно критерію-

індикатора;  

Y1 = 5 – при середньому рівні захищеності компоненти j ІТВ згідно критерію-

індикатора; 

Y1 = 0 – при низькому рівню захищеності компоненти j ІТВ згідно критерію-індикатору; 

Y2 – оцінка вірогідності виникнення кібернетичної загрози, може приймати значення:  

Y2 = 10 – при низький загрозі рівню захищеності компоненти j ІТВ згідно критерію-

індикатора; 

Y2 = 5 – при середній загрозі рівню захищеності компоненти j ІТВ згідно критерію-
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індикатора; 

Y2 = 0 – при високій загрозі рівню захищеності компоненти j ІТВ згідно критерію-

індикатора. 

Очевидно, що при Y1 = 10, Y2 = 10, кількісне значення критерію кібернетичної 

захищеності ZКРкКjІТВ = 1. 

Значення рівня захищеності (вірогідність) для кожного критерію експерт попередньо 

обчислює за формулою (5) та заносить до попередніх оціночних таблиць. 

 

 

Компонента j 

ІТВ  

Показники 

ІКjІТВ 

Сервер DNS  

Сервер Mail  

Сервер АВПЗ  

Сервер СЕДО  

АРМ - ДСК  

АРМ - Т  

Засоби КЗІ  

Сервіс 1  

…  

ОС  

ТКО  

Додатки 

користувачів 
 

Схема ВЗ у 

цілому 
 

 

 

Рис. 1 Компоненти j ІТВ, які підлягають кіберзахисту 
 

Таким чином методика розрахунку кіберзахищеності ІТВ включає наступні кроки: 

1. Визначення компонент j, з яких складається ІТВ і які необхідно захищати; 

2. Розрахунок вагових коефіцієнтів КВгKjІТВ для кожної компоненти j ІТВ; 

3. Створення матриці показників ZКРкКjІТВ індикаторів-критеріїв k для кожної 

компоненти j ІТВ; 

4. Розрахунок показників ІКjІТВ кіберзахищеності для кожної компоненти j ІТВ; 

5. Розрахунок підсумкового показника кіберзахищеності ІТВ – PКЗІТВ. 

Обмеження застосування методики:  

кількість компонент j ≤ 10. Рекомендується складові ІТВ групувати таким чином, щоб 

визначати їх мінімальну кількість з метою спрощення роботи експертів щодо їх оцінки, у 

випадку коли j > 10 робота експертів стає занадто громіздкою; 

при створенні матриці вагових коефіцієнтів КВгKjІТВ для кожної компоненти j ІТВ 

використовуються значення показників із множини [0, 1, 2] за групами критеріїв-індикаторів; 

кількість критеріїв-індикаторів кіберзахищеності компоненти j ІТВ вибирається 

К ≤ 150, що рекомендується практиками-експертами. 

Доцільно розглянути застосування методики на нижченаведеному прикладі. 
Крок № 1. Експерти здійснюють розкладання ІТВ на компоненти j.  

На Рис. 1 приведено приклад визначення експертами структури ІТВ та компонент j, з 

яких він складається та які підлягають кіберзахисту. 
Крок № 2. Здійснюється розрахунок вагових коефіцієнтів для кожної компоненти j.  

На Рис. 2 приведено приклад розрахунку вагових коефіцієнтів для компонент j ІТВ 

згідно формул (3, 4). Ранг критерію показує ступінь його важливості, що в подальшому 

враховують експерти у визначенні вагового коефіцієнта. 

 

Засіб 

КЗІ 

Засіб 

КЗІ 
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№ 

з/п 

Назва 

компонент

и 

Показники за группами критеріів Ранг 

критерію 

Ваговий 

коефіцієнт 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Серв 

DNS 

Серв 

Mail 

Серв 

АВПЗ 

АРМ-

ДСК 

АРМ-

Т 
Засоби КЗІ 

Сервіс 

1 
ТКО 

Особов. 

склад 

Cх. ВЗ у 

загальн. 

вигляді 

Sm 
Kвг(j) - 

ваговий 

1 
Сервер 

DNS 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0,02 

2 
Сервер 

Mail 
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,04 

3 
Сервер 

АВПЗ 
2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0,04 

4 АРМ-ДСК 2 2 2 1 0 0 0 0 0 0 7 0,07 

5 АРМ-Т 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0 9 0,09 

6 Засоби КЗІ 2 2 2 2 2 1 0 0 0 0 11 0,11 

7 Сервіс 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 0,18 

8 ТКО 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 0,18 

9 
Особов. 

склад 
2 2 2 2 2 1 1 0 1 2 15 0,15 

10 

Cх. ВЗ 

у заг. 

вигляді 

1 2 2 2 2 1 1 0 0 1 12 0,12 

∑            1 

 

Рис 2. Приклад розрахунку вагових коефіцієнтів для компонент j ІТВ 
 

Крок № 3. Розрахунок ZКРкКjІТВ показників для індикаторів кіберзахищеності кожної 

компоненти j ІТВ згідно (5) у відповідності від обраного переліку критеріїв (питань-

індикаторів). Питання-індикатори складаються згідно НД ТЗІ та NIST 800-53 або DOD 

8530.01 [7 – 22] за групами наведених у таблицях 1, 2, 3. Матриця показників ZКРкКjІТВ 

критеріїв k для кожної компоненти j ІТВ будується на експертній оцінці фахівців-експертів, 

які працюють із запропонованими групами критеріїв, що дозволяють оцінити рівень 

кіберзахищеності ІТВ щодо виконання вимог: організації кібернетичного захисту; з 

технічного захисту (витоки по технічних каналах; загрози несанкціонованого доступу); з 

програмного захисту; рівня захищеності (модель порушника; типи загрози; базові моделі 

загроз). Робота експертів проводиться із врахуванням переліку базових груп питань критеріїв 

(ідентифікаторів), вищеназваних таблиць. В Таблиці 1 наведені групи критеріїв оцінки 

індикаторів кібернетичної захищеності  ВЗ згідно вимог НД ТЗІ. 

Таблиця 1 

Групи критеріїв оцінки індикаторів кібернетичної захищеності ІТВ згідно вимог НД ТЗІ 
 

№ 
група 

критеріїв 

Найменування груп питань-критеріїв 
Приклад 
оцінки 

експертом 

1 Оцінка виконання вимог з організації кіберзахищеності на ІТВ 0,99 

2 Оцінка захищ. ІТВ від загрози витоку інф. про права доступу через акустичний канал 0,98 

3 Оцінка захищ. ІТВ від загрози витоку інформації про права доступу через візуальний канал 0,99 

4 
Оцінка кіберзахищеності ІТВ від загроз знищення, розкрадання апаратних засобів, матеріальних носіїв 

інформації шляхом фізичного несанкціонованого доступу 

0,96 

5 
Оцінка спроможності забезпечення кіберзахищеності ІТВ шляхом розмежування прав доступу на 
критичних автоматизованих робочих місцях  

0,99 

6 
Оцінка кіберзахищеності ІТВ від загрози витоку інформації щодо керування правами доступу 

(адміністрування) 

0,97 

7 Оцінка кіберзахищеності ІТВ від заходів розвідки кібернетичної інфраструктури 0,98 

8 
Оцінка кіберзахищеності ІТВ від заходів кібернетичного впливу на функціонування кібернетичної 

інфраструктури 

0,99 

9 
Оцінка спроможності забезпечення кіберзахищеності ІТВ шляхом застосування системи 

кібернетичного захисту інфраструктури 

0,99 

10 Оцінка кіберзахищеності ІТВ щодо виконання вимог з програмного захисту  0,98 

11 Розробка моделі внутрішнього і зовнішнього порушника 0,99 

- Загальна оцінка рівня кіберзахищеності ІТВ 0,993 
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Таблиця 2 

Групи критеріїв оцінки індикаторів кібернетичної захищеності ІТВ згідно вимог  

NIST 800 – 53, 184 
 

№ групи 

критеріїв  

Найменування груп питань-критеріїв Групи 

критеріїв за 

CNTL NO 

Групи 

критеріїв за 

NIST 800-53 

Приклад 

оцінки 

експертом 

1 Заходи безпеки контролю доступу D-3 AC (1–25) 0,99 

2 Заходи безпеки освоєння та підготовки D-4 AT (1-5) 0,98 

3 Заходи безпеки аудита і підконтрольності D-5 AU (1-16) 0,99 

4 Заходи безпеки оцінки санкціонування та безпеки D-6 CA (1-9) 0,96 

5 Заходи безпеки управління конфігурацією D-7 CM (1-11) 0,99 

6 Заходи безпеки планування дій в надзвичайних ситуаціях D-8 CP (1-13) 0,97 

7 Заходи безпеки ідентифікації і аутентифікації D-9 IA (1-11) 0,98 

8 Заходи безпеки реагування на інциденти D-10 IR (1-10) 0,99 

9 Заходи безпеки підтримки D-11 MA (1-6) 0,99 

10 Заходи безпеки захисту носіїв D-12 MP (1-8) 0,98 

11 Заходи безпеки фізичного захисту та захисту оточення D-13 PE (1-20) 0,99 

12 Заходи безпеки планування D-14 PL (1-9) 0,993 

13 Заходи безпеки персоналу D-15 PS (1-8) 0,99 

14 Заходи безпеки оцінки ризику D-16 RA (1-6) 0,98 

15 Заходи безпеки закупівель систем і сервісів D-17 SA (1-22) 0,99 

16 Заходи безпеки захисту систем і комунікацій D-18 SC (1-44) 0,96 

17 Заходи безпеки цілісності систем і інформації D-19 SI-(1-17) 0,99 

– Загальна оцінка рівня кіберзахищеності ІТВ – – 0,996 
 

Таблиця 3 

Групи критеріїв оцінки індикаторів кібернетичної захищеності ІТВ згідно вимог 

DOD 8530.01 
№ Групи 

критеріїв 

Найменування груп питань-критеріїв Приклад оцінки 

експертом 

1 Оцінка та аналізу вразливостей  0,99 

2 Оцінка керування вразливостями  0,97 

3 Оцінка захищеності від ШПЗ  0,98 

4 Оцінка моніторингу безпеки інформації  0,99 

5 Оцінка обробки кіберінцидентів  0,99 

6 Оцінка моніторингу інсайдерської діяльності  0,98 

7 Оцінка попередження мережевої розвідки  0,99 

- Загальна оцінка рівня кіберзахищеності ІТВ 0,99 

На рис. 3 наведено приклад створення матриці розрахунку показників індикаторів 

кіберзахищеності із врахуванням кожної компоненти j ІТВ. 
 

Компонента ІТВ Значення показників часткових індикаторів ІТВ ZКРкКjІТВ ІКjІТВ 

Сервер DNS 0,99 0,99 … 0,99 0,99 0,99 

Сервер Mail 0,99 0,99 … 0,99 0,99 0,99 

Сервер АВПЗ 0,99 0,99 … 0,99 0,99 0,99 

Сервер СЕДО 0,99 0,99 … 0,99 0,99 0,99 

АРМ - ДСК 0,99 0,99 … 0,99 0,96 0,99 

АРМ - Т 0,99 0,98 … 0,99 0,99 0,99 

Засоби КЗІ 0,99 0,99 … 0,97 0,99 0,99 

Сервіс 1 0,99 0,99 … 0,99 0,99 0,99 

… … … … … … … 

ОС 0,99 0,99  0,99 0,99 0,99 

ТКО 0,99 0,99  0,99 0,91 0,99 

Додатки користувачів 0,99 0,99  0,99 0,99 0,99 

Сх. ВЗ у загальн. вигляді      0,99 
 

Рис. 3 Приклад матриці показників-індикаторів кіберзахищеності ІТВ 
 

Крок № 4. Здійснюється розрахунок ІКjІТВЗ кіберзахищеності кожної компоненти j ІТВ 

згідно формули (2). На рис. 4 наведено приклад показників кіберзахищеності для кожної 

компоненти j ІТВ. 
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Компонента j ІТВ  
Значення. 

ІКjІТВ 

Сервер DNS 1,0 

Сервер Mail 0,98 

Сервер АВПЗ 0,99 

Сервер СЕДО 0,97 

АРМ - ДСК 0,97 

АРМ - Т 0,99 

Засоби КЗІ 0,97 

Сервіс 1 0,99 

… … 

ОС 0,98 

ТКМО 0,99 

Додатки користувачів 0,97 

Схема ВЗ у загальному 

вигляді 
0,99 

 

Рис. 4 Розрахунок показників кіберзахищеності для кожної компоненти j ІТВ 

 

Крок № 5. Здійснення розрахунку підсумкового значення кіберзахищеності ІТВ згідно 

формули (1). На рис. 5 наведено приклад розрахунку значення PКЗІТВ кіберзахищеності ІТВ. 
Компонента j ІТВ  Квг Показники ІКjІТВ 

 
,

1

²ÒÂÂãK

1

²ÒÂÂãK²ÒÂÊ

ÊÇ²ÒÂ












J

j

j

J

j

jj

K

K²

P  

Сервер DNS 0,02 1 

Сервер Mail 0,04 0,98 

Сервер АВПЗ 0,04 0,99 

Сервер СЕДО 0,07 0,97 

АРМ – ДСК 0,18 0,97 

АРМ – Т 0,18 0,99 

Засоби КЗІ 0,15 0,97 

Сервіс 1 0,12 0,99 

 …   … 

ОС 0 0,98 

ТКМО 0 0,99 

Додатки 0 0,97 

Схема ВЗ у загальному вигляді 0 0,99 
 

Рис. 5 Приклад розрахунку значення PКЗІТВ кіберзахищеності ІТВ 
 

Висновки. З аналізу відкритих публікацій встановлено, що на теперішній час не існує 

єдиної методики оцінки кібернетичної захищеності ІТВ. Різними дослідниками 

пропонуються різні підходи щодо оцінки кібернетичної захищеності, які носять локальний 

характер і вирішують тільки окремі задачі. Проте, для посадових осіб, відповідальних за 

кібернетичну безпеку ІТВ, для забезпечення якісного прийняття ефективних рішень, 

необхідно мати повне уявлення про рівень кібернетичної захищеності всіх складових ІТВ. 

Застосовування запропонованого авторами статті підходу, в якому здійснюється визначення 

кількісного показника рівня кіберзахищеності, трансформація якісного показника заданого 

рівня захищеності в його кількісні значення та проведення оцінки отриманих результатів 

дасть врахувати цю необхідність (вимогу). В запропонованому підході, на відміну від 

наведеного у роботі [23] не потрібно будувати граф атак для оцінки рівня захищеності 

комп’ютерних мереж, який будується під кожну систему індивідуально. Такий граф атак, не 

беручи до уваги його громіздкий розрахунковий апарат, не дозволяє, в силу особливостей 

підходу, унеможливити повторні цикли оцінки вразливостей цих мереж з метою виявлення 

вузьких місць в профілі захисту систем і тим самим не визначає користувачу кінцеве число 

циклів при виконанні, яких завдання кібернетичного захисту буде виконано гарантовано.  

Запропонований у статті [24] алгоритм оцінювання ступеня захищеності спеціальних 

інформаційно-телекомунікаційних систем з точки зору дій системного адміністратора та дій, 

що виконуються системою аналізу ступеня захищеності ІТС не дозволяє виконати завдання 
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щодо переводу в кількісної величини показника кібернетичної захищеності. Згідно 

матеріалів статті алгоритм застосовується для оцінки часткових випадків загроз інформації 

(порушення її цілісності та доступності). Методика, що пропонується, на відміну від 

наведеної у джерелі [25], полягає в тому що для посадових осіб, які відповідальні за 

кібернетичну безпеку ІТВ, є інструментом для вираження поточного стану кібернетичної 

безпеки вузла у кількісному вимірі у момент часу, що вимагається без необхідності 

оновлення у тривалому періоді часу формалізованої бази шаблонів (правил, сигнатур) 

кібернетичних атак. На відміну від роботи [26], де приведена методика отримання числової 

характеристики комплексного показника оцінки рівня кібербезпеки держави, запропонована 

методика має більш практичне значення щодо виконання вимог чинного законодавства 

України із забезпечення кіберзахисту конкретного ІТВ. Особливістю підходу викладеного у 

методиці є використання експертної системи оцінювання із використанням індикаторів 

міжнародних стандартів захисту, що дозволяє користувачам разом із врахуванням реального 

стану кіберзахищеності ІТВ та можливостей ресурсів кіберзахисту використовувати досвід 

зарубіжних фахівців, закладений в концепціях міжнародних стандартів та видавати кількісне 

значення показника кібернетичної захищеності. Напрямами подальших досліджень можливо 

назвати розробку методики оцінки кібернетичної захищеності інформаційно-

телекомунікаційної системи у цілому. 
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