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ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНКИ 
ЕФЕКТИВНОСТІ КОМПЛЕКСНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 

 
В статті розглядається обґрунтування і вибір варіантів побудови, оптимізації і оперативного 

управління функціонуванням систем захисту інформації в автоматизованих системах, а також 
питання оцінки ефективності системи захисту інформації. Розглянуто та вивчено узагальнену модель 
системи, яка дає можливість чіткого описання та класифікації ресурсів, що захищаються, та загроз, 
що виникають перед цими ресурсами та безпосередньо самих механізмів захисту. 

Запропоновано удосконалення методики оцінки ефективності систем захисту інформації на 
різних етапах (класифікація ресурсів, що захищаються та визначення їх цінності; ідентифікація, 
класифікація та оцінка загроз; визначення механізмів захисту, повноти їх реалізації та міри послаблення 
загрози; визначення оцінки ефективності системи захисту, підготовка експертного висновку) з повним 
перекриттям загроз на основі врахування важливості ресурсів, що захищаються, де для кожного 
інформаційного ресурсу встановлюється відповідний рівень конфіденційності, цілісності, доступності і 
спостережності. Наведено оцінку ризиків для інформації в частині втрат, які може понести 
організація в різних варіантах реалізації механізмів захисту. Враховано важливість кожного ресурсу, що 
дозволяє зробити висновок про оптимальність використання коштів на систему захисту Приведено 
можливості втрат без виконання певних вимог і відвернені втрат при їх виконанні. 

Ключові слова: загрози інформації; система захисту інформації; оцінка ефективності 
комплексних систем захисту інформації; конфіденційність; цілісність; доступність; спостережність. 
 

Вступ 
Постановка проблеми. Комплексна методика 

оцінки системи захисту інформації (СЗІ), в тому 
числі і комплексної системи захисту інформації 
(КСЗІ) необхідна для цілеспрямованого 
підвищення ефективності роботи і якості процесу 
її проектування. Крім того, існує певна залежність 
між мірами захисту і цінністю інформації, що 
захищається, тобто ефективність системи захисту, 
а отже і затрати на її побудову та утримання 
знаходяться в прямій залежності від значимості 
ресурсу, причому, залежність може бути не 
постійною. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Складними питаннями під час оцінки 
ефективності КСЗІ є: 

- загалом, в реальних умовах, експерт має 
справу з неповною і нечіткою інформацією; 

- розглядається не лише кількісний, а і якісний 
опис показників; 

- набір факторів, як правило, досить великий, 
що викликає необхідність аналізу експертом 
великої кількості ситуацій; 

- експерту завжди важко сформулювати свої 
знання у вигляді чітких правил і алгоритмів, легше 
поставити оцінку ніж описати як він до неї дійшов; 

- система оцінки ефективності повинна 
пов’язуватись зі значимістю ресурсу, тобто 
ефективні міри захисту повинні бути не лише 
достатніми, але й не повинні бути надлишковими. 

Крім того, провівши аналіз існуючих методик 

оцінки ефективності СЗІ [2] слід зазначити, що на 
даному етапі не існує повноцінної методики, яка б 
враховувала: 

- важливість ресурсів, що захищаються; 
- інтенсивність та рівень (складність) загроз, 

що впливають на систему; 
- зниження інтенсивності та рівня загрози 

системою захисту; 
- сумарний рівень загрози, що впливає на 

систему з використанням системи захисту; 
- можливість використання методики як в 

системах, що проектуються, так і в готових 
функціонуючих системах; 

- можливість локалізації слабких місць 
системи, а також дослідження зміни рівня захисту 
від зміни певних показників системи. 

Метою статті є оцінка обґрунтування і вибір 
найкращих варіантів побудови, оптимізації і 
оперативного управління функціонуванням СЗІ 
для забезпечення оптимального захисту ресурсів 
організації при прийнятних затратах. 

Побудова методики оцінки комплексної 
системи захисту інформації (в тому числі оцінки 
захищеності АС) перш за все потребує вивчення 
узагальненої моделі такої системи, яка б давала 
можливість чітко описати та класифікувати 
ресурси, що захищаються, та загрози, що 
виникають перед цими ресурсами та 
безпосередньо самі механізми захисту. 
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Найбільший інтерес для нас представляє 
“загальна модель системи захисту інформації з 
повним перекриттям” представлена на рис. 1 [3]. 
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 Тут кожній окремій загрозі ti з області загроз T 
протиставляються механізми захисту КСЗІ mk, 
відповідно, що стоять на шляху до атакованого 
ресурсу vj. Проходження через механізми захисту 
mk системи захисту, знижує рівень цієї загрози, в 
результаті чого загроза стає або взагалі мізерною, 
або зниженою до такого рівня, на якому вже не 
здатна нанести суттєвої шкоди. 
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Рис. 1. Загальна типова модель процесу захисту 
інформації з повним перекриттям загроз 

 

Виклад основного матеріалу 
дослідження 

Методика оцінки ефективності функціонування 
системи ЗІ з повним перекриттям загроз 
передбачає наступні етапи: 
1. Класифікація ресурсів, що захищаються та 
визначення їх цінності. 
2. Ідентифікація, класифікація та оцінка 
загроз. 
3. Визначення механізмів захисту, повноти 
їх реалізації та міри послаблення загрози. 
4. Визначення оцінки ефективності системи 
захисту, підготовка експертного висновку. 

Застосування критерію ризику, на 
сьогоднішній день є одним з найбільш 
розповсюджених критеріїв для оцінки систем 
захисту [1, 2]: 
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w
і і іi 1

R(p) C p (1 q )   

де  – цінність ресурсу (наслідки втрати 

інформації) в разі здійснення загрози і-го виду; 
іC

іp  – ймовірність появи і-ої загрози; 

іq  – ймовірність відбиття і-ої загрози; 

 w – кількість загроз, що діють на систему. 
Перший етап. Класифікація ресурсів 

визначається, як правило, в документі під назвою 

“Політика інформаційної безпеки”. Для кожного 
інформаційного ресурсу встановлюється 
відповідний рівень конфіденційності, цілісності, 
доступності і спостережності по багатобальній 
калі, наприклад, п’ятибальній. Рівень 
конфіденційності визначається ступенем 
важливості ресурсу і наслідками розголошення 
відповідної інформації, рівень цілісності ресурсу – 
ступенем пошкодження, фінансових втрат і 
можливістю відновлення, рівень доступності 
ресурсу – значенням максимального часу, на 
протязі якого недоступність ресурсу не впливає 
негативно на діяльність організації, рівень 
спостережності – ступенем повноти, якості і 
контролю використання ресурсу з боку 
авторизованих користувачів. 

Середньоарифметичне значення рівнів 
конфіденційності, цілісності, доступності і 
спостережності кожного ресурсу визначає 
важливість цього ресурсу (1). 

4

SDCK
V iiii
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       (1) 

де     – конфіденційність i-го ресурсу; iK

iC  – цілісність i-го ресурсу; 

  – доступність i-го ресурсу; iD

  – спостережність i-го ресурсу. iS

Другий етап. Ідентифікація оцінки загроз і 
вразливостей полягає в послідовному виконанні 
наступних кроків: 

1) Визначення загроз для ресурсів 
організації; 

2) Визначення рівня реалізації загроз без 
використання механізмів захисту. 

При цьому спочатку необхідно визначити 
потенційні загрози для кожного ресурсу, 
враховуючи місцезнаходження джерела загроз, 
природу його походження та характер прояву 
загрози. В цьому нам може допомогти модель 
загроз інформації, що обробляється в 
автоматизованій системі. Слід відмітити, що 
можуть використовуватись різні методи, в основу 
яких покладені експертні оцінки, статистичні дані 
і фактори, що впливають на рівні загроз і т.ін. 

В табл. 1. приведені 7 рівнів реалізації загрози 
в залежності від їх можливої частоти 
(інтенсивності). 

Таблиця 1 
Рівні загрози 

Характеристика 
загрози 

Бальна оцінка Ймовірнісна 
оцінка 

Частота загрози 

зневажливо мала 1 0-0,05 Практично неможлива 
дуже низька 2 0,05-0,2 2-3 рази на 5 років 

низька 3 0,2-0,4 1 раз на рік 
середня 4 0,4- 0,6 1 раз на півроку або рідше 
висока 5 0,6- 0,8 1 раз на місяць або рідше 

дуже висока 6 0,8- 0,95 декілька разів на місяць 
найвища 7 0,95-1 декілька разів на день 
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Подібний підхід можна використати для 
визначення рівнів загрози виходячи зі ступеня їх 
складності. Або ж використавши комплексний 
показник, наприклад в табл. 2. представлені бальні 

оцінки рівня загроз в залежності від п’яти рівнів 
частоти їх виникнення: раз на кілька років, раз на 
рік, кілька раз на рік, раз на місяць, раз на добу або 
частіше. 

                                   Таблиця 2 
 Оцінка рівня загрози 

Частота виникнення загрози 
Рівень 

складності 
загрози 

Раз на кілька 
років або 
рідше 

Раз на рік 
Кілька раз на 

рік 
Раз на місяць 

Раз на добу або 
частіше 

1 1 1 1 1-2 2-3 
2 1 1 2 2-3 3-4 
3 1 1-2 3 3-4 4-5 
4 1-2 2-3 4 4-5 5-6 
5 2-3 3-4 5 5-6 6-7 
6 3-4 4-5 6 6-7 7 
7 4-5 5-6 7 7 7 
 

Якщо частота виникнення загрози на 
середньому рівні, то рівень реалізації загрози 
залишається початковим, тобто бальна оцінка 
загрози не змінюється. У випадку, коли загроза 
виникає частіше (рідше), оцінка збільшується 
(зменшується) на 1-2 бали. 

Третій етап. Визначення механізмів захисту, 
що протидіють загрозі та входять до складу СЗІ. А 
також рівень, з яким механізми захисту 
зменшують загрозу, що діє на систему. 

Для оцінки даного параметра механізмів 
захисту пропонується розглянути методику оцінки 
якості системи захисту інформації на основі 
матриці знань. Проведений аналіз існуючих 
способів і методів ЗІ дозволяє виділити основні 
показники блока НАПРЯМКИ (Hj) в процесі 
створення й оцінки системи захисту інформації, 
наприклад [2]: 

H1– захист об’єктів корпоративних систем; 
H2 – захист процесів, процедур і програм 

обробки інформації; 
H3 – захист каналів зв’язку; 
H4 – придушення побічних електромагнітних 

випромінювань; 
H5 – керування системою захисту. 
Кожний з показників блоку “НАПРЯМКИ” 

повинен бути структурований у залежності від 
заданої глибини деталізації СЗІ. 

Саме показники блоку “НАПРЯМКИ” 
пропонується розглядати як механізми захисту, що 
протидіють загрозам. В разі, якщо загроза при дії 
на ресурс проходить через декілька механізмів 
захисту, то за остаточний рівень загрози слід 
приймати загрозу на виході механізму захисту, що 
найменше зменшує її дію. 

Кожен з даних показників блоку 
“НАПРЯМКИ” оцінюється за рядом показників 
“ОСНОВИ” на всіх “ЕТАПАХ” функціонування 
системи захисту. 

Проведений аналіз основних підходів до 
створення СЗІ дозволяє виділити наступну групу 
показників блока ОСНОВИ (Oi): 

О1 – нормативно-правова і наукова база; 
О2 – структура і задачі органів; 
О3 – організаційні заходи і методи (політика 

безпеки); 
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О4. – програмно-технічні способи і засоби. 

Значення кожного з перерахованих показників 
блоку “ОСНОВИ” повинне бути деталізоване для 
конкретної інформаційної системи. 

У даний час при побудові СЗІ розглядають 
різні етапи життєвого циклу системи. Усі вони 
досить ефективні і дозволяють вирішувати 
поставлені задачі. На основі проведеного аналізу 
пропонується розгляд відповідних показників 
блока ЕТАПИ (Mk) створення СЗІ, що підлягають 
оцінці. До них зазвичай відносять [2]: 

М1 – визначення інформації, що підлягає 
захисту; 

М2. – виявлення повного переліку потенційно-
можливих загроз і каналів витоку інформації; 

М3. – проведення оцінки уразливості і ризиків 
інформації при наявній множині загроз і каналів 
витоку; 

М4. – визначення вимог до системи захисту; 
М5. – здійснення вибору засобів ЗІ і їхніх 

характеристик; 
М6. – впровадження й організація використання 

обраних заходів, способів і засобів захисту; 
М7. – здійснення контролю цілісності і 

керування системою захисту та інше. 
Етапи, в разі такої необхідності, можуть бути 

розбиті на більш детальні пункти. 
Структура моделі оцінки СЗІ полягає в 

логічному об’єднанні показників блоків 
“ОСНОВИ”, “НАПРЯМКИ” і “ЕТАПИ” у 
МАТРИЦЮ ОЦІНОК, що складається з К 
елементів (рис 2). 
 Аналіз структури СЗІ 

Напрям Нj 

Матриця знань СЗІ 
K=Hj*Mk*Oі

Етапи Mk Онови Oі 

Аналіз підходів та 
концепції побудови СЗІ 

Аналіз етапів життя
 СЗІ 

Рис. 2. Взаємозв’язок елементів матриці 
знань СЗІ 
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У загальному випадку кількість елементів 
“матриці” може бути визначена виразом: 

kjі MHOK   

На основі проведеного вище аналізу в 
типовому варіанті (за умови, що 

 загальна кількість 

елементів “матриці” складає: 
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)7M,5H,4O kjі 

140754 K   
Показник рівня захисту СЗІ пропонується 

визначати методом експертних оцінок, 
використовуючи положення теорії нечіткої логіки 
і нечітких тверджень [2]. 

Оцінки можуть формуватися по різних групах 
елементів матриці, у залежності від цілей 
перевірки [4]. 

У нашому випадку доцільно розділити дану 
матрицю за показниками НАПРЯМКИ тобто 
оцінити ступінь зниження загрози кожним з 
механізмів захисту. 

Отримавши оцінку ступеня зниження загрози 
механізмом захисту ми можемо визначити 
остаточний рівень загрози 

 іkk H)Zmax(ZD     (2) 

де k  – остаточний рівень загрози після 
проходження механізму захисту; 

D

   k  – рівень k-ї загрози до проходження через 
механізми захисту; 

Z

  max(  – максимальний рівень загрози згідно 
обраної шкали оцінки; 

)Z

і  H  – рівень зниження загрози i-м механізмом 
захисту. 

Четвертий етап. Визначення рівня ризику для 
ресурсів системи з урахуванням механізмів 
захисту та висновку про ефективність системи 
захисту. 

Остаточно рівень ризиків визначається як 
добуток важливості ресурсу і рівня реалізації 
загрози (табл.3). 

knnk DVR   (3) 

де, nk  – остаточний рівень ризику, що 
створюється k-ю загрозою для деякого ресурсу n 
після проходження механізмів захисту; 

R

     – рівень важливості певного ресурсу n; nV

Таблиця 3 
Рівні ризику 

Рівень реалізації загрози 
Важливість 
ресурсу 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1 2 3 4 5 6 7 

2 2 4 6 8 10 12 14 

3 3 6 9 12 15 18 21 

4 4 8 12 16 20 24 28 

5 5 10 15 20 25 30 35 
Якщо значення ризику знаходяться в межах 1-

4, при цьому припускається, що потенційні втрати 
мінімальні (до 10 %), вплив на діяльність 
організації практично відсутній, рівень ризику 
низький і задовольняє умовам нормального 
функціонування; 

Якщо значення ризику знаходяться в межах 5-
8, при цьому припускається, що потенційні втрати 
становлять до 20%, є невеликий негативний вплив 
на діяльність організації. Постає питання про 
необхідність проведення дій по керуванню даним 
ризиком. 

В разі якщо значення ризику знаходяться в 
межах 9-35, існують серйозні негативні наслідки 
для організації, необхідно терміново почати 
відповідні дії по керуванню даним ризиком, 
удосконаленню системи захисту, зміни умов її 
функціонування. 

Як логічне завершення оцінки ефективності 
виступає “Експертний висновок”. Зрозуміло, що 
він може бути оформлений в різноманітних 
варіаціях в залежності від того, яку інформацію 
хоче отримати для себе замовник. Окрім загальної 
оцінки, яка може виставлятись у будь якій зручній 
для експерта або замовника шкалі, та в разі 
негативних результатів висновку про необхідність 
доопрацювання системи захисту, вище розглянута 

методика дозволяє також, враховуючи важливість 
кожного ресурсу, зробити висновок про 
оптимальність використання коштів на систему 
захисту, не допускаючи не лише їх недостатності, 
а й надлишковості. Часто керівники відділу 
захисту інформації зустрічають непорозуміння з 
боку керівництва щодо виділення коштів на 
систему захисту.  
Висновки й перспективи подальших 

досліджень 
Вище описана методика дозволяє оцінити 

ризик для інформації без використання СЗІ, та 
відповідно втрати, які понесе організація в різних 
варіантах реалізації механізмів захисту, а отже і 
наглядно показати можливі втрати без виконання 
певних вимог і відвернені втрати при їх виконанні, 
тобто враховує, якою ціною досягається захист 
даної інформації. Крім того, використання матриці 
знань дозволяє обґрунтувати необхідність 
виділення коштів перед керівництвом на систему 
захисту, локалізувати місця в системі захисту, де 
вимоги виконані недостатньо, а де з надлишком, 
що дає можливість оптимально перерозподілити 
затрати на систему захисту між її елементами, а 
також розробити конкретний план заходів по 
усуненню недоліків СЗІ. 
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ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
 

Олег Николаевич Маковецкий 
Ирина Робертовна Мальцева 
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Юлия Александровна Черныш 

Александр Витальевич Шемендюк 
 

Военный институт телекоммуникаций и информатизации, Киев, Украина 
 

В статье рассматривается обоснование и выбор вариантов построения, оптимизации и оперативного 
управления функционированием систем защиты информации в автоматизированных системах, а также 
вопросы оценки эффективности системы защиты информации. Рассмотрены и изучены обобщенную модель 
системы, которая дает возможность четкого описания и классификации ресурсов, защищаемых и угроз, 
возникающих перед этими ресурсами и непосредственно самих механизмов защиты. 

Предложено усовершенствование методики оценки эффективности систем защиты информации на 
различных этапах (классификация ресурсов, защищаемых и определения их ценности; идентификация, 
классификация и оценка угроз, определение механизмов защиты, полноты их реализации и степени ослабления 
угрозы, определение оценки эффективности системы защиты, подготовка экспертного заключения) с полным 
перекрытием угроз, на основе учета важности защищаемым ресурсам, где для каждого информационного 
ресурса устанавливается соответствующий уровень конфиденциальности, целостности, доступности и 
наблюдаемости. Приведена оценка рисков для информации в части потерь, которые может понести 
организация в различных вариантах реализации механизмов защиты. Учтена важность каждого ресурса, что 
позволяет сделать вывод об оптимальности использования средств на систему защиты Приведены 
возможности потерь без выполнения определенных требований и предотвращены потери при их выполнении. 

Ключевые слова: угрозы информации; система защиты информации; оценка эффективности 
комплексных систем защиты информации; конфиденциальность; целостность; доступность; наблюдаемость. 

 
APPROACH TO IMPROVING EFFICIENCY EVALUATION METHOD OF THE COMPLEX 

INFORMATION SECURITY 
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Nataliia A. Palamarchuk 
Yuliia O. Chernysh 

Oleksandr V. Shemendiuk  
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The article presents justification and list of choices of formation, optimization and operational 
management on information security systems in automated systems and performance evaluation of information 
security system. It was reviewed and examined the general system model that enables to clearly describe and 
classify protected resources and emerging threats.  

It was recommended the information security systems methodology improvements on different stages 
(resources classification; identification, classification and assessment of threats; definition of security 
mechanism, the fullness of its accomplishments and solution to weakness a threat; definition the evaluation of 
security system, preparing of expert conclusion) with full threats overlapping based on consideration of the 
importance of the protected resources taking into account that for every information resource should be set up 
appropriate level of confidentiality, sustainability, availability and observability. It was introduced the risk 
assessment for information concerning costs incurred using different variant of security mechanisms. It was 
taking into account the importance of each resource that enables to infer about appropriation of financial 
resources on security system. It was introduced the possibility of losses that arise without fulfilling certain 
conditions and avoided losses. 

Keywords: information security threat; information security system; performance evaluation of 
information security system; confidentiality; sustainability; availability; observability. 
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