
ПРИКЛАДНА СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

Призначення та сфера застосування 
Прикладна система оцінювання ризиків інформаційної безпеки, яка використовує 

значення CVSS (версій 2.0 та 3.0) показників, представлених у відповідних баз даних (як 
альтернатива оцінок експертів), дає змогу здійснювати контроль та проводити оцінювання 
ризиків інформаційної системи, включно і у режимі реального часу без залучення 
експертів відповідної предметної галузі та може використовуватись при побудові систем 
менеджменту інформаційної безпеки, комплексних систем захисту інформації тощо. 

Основні характеристики, суть розробки 
Дана прикладна програмна модель системи оцінювання ризиків, в якій досягнута 

висока інтеграція функціональних можливостей, адаптивність, гнучкість і зручність її 
використання для ефективного вирішення відповідних завдань оцінювання ризиків як в 
детермінованому, так і в нечіткому, слабоформалізованому довкіллі з можливістю 
функціонування в режимі реального часу за рахунок використання бази уразливостей NVD 
(National Vulnerability Database) NIST. 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Сьогодні існує широкий спектр засобів оцінювання ризиків (ОР), які представлені 

методичним, програмним та іншим забезпеченням. При їх виборі і розробці перед 
фахівцями виникає низка питань пов’язаних із визначенням початкових величини для ОР, 
закладеним в систему математичним апаратом, кібердовкіллям, в якому здійснюється 
оцінювання, часовими межами для реалізації ОР, можливістю адаптації системи до вимог 
користувача тощо. В зазначених засобах, як правило, закладено використання 
статистичних даних про інциденти, пов'язані з порушенням безпеки ресурсів 
інформаційних систем. Але слід зауважити, що національна нормативно-правова база на 
державному рівні не сприяє підприємствам та установам забезпечувати ефективний 
процес збору таких даних. Це певним чином обмежує можливості використання 
відповідних існуючих засобів ОР. Також, на практиці часто виникають ситуації, при яких 
необхідно реалізовувати і оперативне ОР, в режимі реального часу, без залучення 
зазначених експертів, а доступні методи і засоби оцінювання не дають такої можливості.  
Розроблена система може реалізовувати обчислення в режимі клієнта глобальної мережі, 
використовуючи при ОР значення показників загроз та уразливостей бази даних NVD. Слід 
зазначити, що представлена система ОР може, наприклад, використовуватись, як 
розширювач функціональних можливостей відповідних обчислювальних засобів у вигляді 
програмного засобу «РИЗИК-КАЛЬКУЛЯТОР» для функціонування в режимі реального часу 
з використанням мережі Internet. 

Стан охорони інтелектуальної власності 
Результати опубліковано в монографіях та наукових статтях (у тому числі в базі даних 

Scopus). 
Затребуваність на ринку 

Дана програмна модель може використовуватись для постійного моніторингу зміни 
стану безпеки кіберпростору в організаціях будь-якої форми власності, а також при 
побудові систем менеджменту інформаційної безпеки, комплексних систем захисту 
інформації та інформаційного аудиту. 

Стан готовності розробки 
Розроблено тестову програмну модель з використання об’єктно-орієнтованої мови 

програмування C++. 
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APPLIED INFORMATION SECURITY RISK ASSESSMENT SYSTEM 

Purpose and Scope of Application 
The applied information security risk assessment system, which uses the CVSS values 

(versions 2.0 and 3.0) of the indicators presented in the relevant databases (as an alternative to 
expert assessments), allows monitoring and risk assessment of the information system, 
including real-time without involvement experts in the relevant subject area and can be used in 
the construction of information security management systems, comprehensive information 
security systems, etc. 

General Characteristics, Concept of Development 
This applied software model of risk assessment system, which achieves high integration 

of functionality, adaptability, flexibility and ease of use to effectively solve the relevant 
problems of risk assessment in both deterministic and fuzzy, poorly formalized environment 
with the ability to operate in real time due to use of the NVID (National Vulnerability Database) 
NIST. 

Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 
Today, there is a wide range of risk assessment tools (RRs), which are represented by 

methodological, software and other software. When selecting and developing them, experts 
have a number of questions related to determining the initial values for PR, embedded in the 
system mathematical apparatus, cyber environment in which the evaluation is carried out, time 
limits for implementation of PR, the ability to adapt the system to user requirements. These 
tools, as a rule, include the use of statistics on incidents related to the violation of the security 
of information systems resources. However, it should be noted that the national legal 
framework at the state level does not help enterprises and institutions to ensure an effective 
process of collecting such data. This in some way limits the possibilities of using the relevant 
existing means of PR. Also, in practice, there are often situations in which it is necessary to 
implement operational PR, in real time, without the involvement of these experts, and the 
available methods and tools of evaluation do not provide such an opportunity. The developed 
system can implement calculations in the client network mode of the global network, using the 
values of indicators of threats and vulnerabilities of the NVD database. It should be noted that 
the presented PR system can, for example, be used as an extender of the functionality of the 
respective computing tools in the form of software "RISK-CALCULATOR" for real-time operation 
using the Internet. 

State of Protection of Intellectual Property 
The results are published in monographs and scientific articles (including in the Scopus 

database). 
The Market Demand 

This software model can be used for continuous monitoring of changes in the security of 
cyberspace in organizations of any form of ownership, as well as in the construction of 
information security management systems, comprehensive information security systems and 
information audit. 

Development Ready Condition 
A test program model using the object-oriented C ++ programming language has been 

developed. 
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