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СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ШКОДИ У РАЗІ ВИТОКУ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ 
  

Призначення та сфера застосування 
Розроблено «Система аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці 

держави у сфері охорони державної таємниці», що є програмним застосунком для використання 
експертними комісіями та державними експертами з питань таємниць (ДЕТ) у процесі проведення 
експертного оцінювання за процедурою віднесення відомостей до державної таємниці з 
встановленням ступеня їх секретності шляхом визначення та обґрунтування величини можливої 
шкоди Україні у разі витоку державної таємниці (ДТ). Дана система може використовуватися при 
проведенні судової експертизи на встановлення розміру нанесених збитків національній безпеці 
України у разі розголошення ДТ або втрати матеріальних носіїв секретної інформації (МНСІ).  

Основні характеристики, суть розробки 
Система передбачає існування початкових (вхідних) даних: ініціатор проведення експертизи 

(суб’єкт режимно-секретної діяльності (СРСД), ДЕТ, суд тощо); номер статті ЗВДТ відносно яких 
відбулося порушення з визначеною кваліфікацією (розголошення чи втрата); короткий зміст 
відомостей, що становлять ДТ та сфера їх застосування; об’єкт відомостей: номер, опис і складова 
частина об’єкта (СЧО), «питома вага» у балах; сукупність секретної інформації, що забезпечує об’єкт 
ДТ, наявні і циркулюють в СРСД; дата засекречування МНСІ або віднесення відомостей до ДТ 
(рішення ДЕТ); дата інформування режимно-секретного органу про порушення режиму секретності; 
обсяги фінансування заходів ОДТ за період зберігання та фактичної схоронності ДТ чи МНСІ; 
відомості про достовірність, актуальність та повноту відомостей, що становлять ДТ. На основі 
методології синтезу система, маючи вхідні дані, розраховує: рівень зниження використання СЧО; 
коефіцієнт ефективності функціонування системи ОДТ; кількісну величину економічної шкоди 
(збитку) та іншого тяжкого наслідку національній безпеці державі. 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Вперше запропоновано систему оцінювання шкоди у разі витоку державної таємниці, яка за 

допомогою існуючих засобів, моделей, методів та розробленої методології синтезу дозволяє 
визначити розмір нанесеного збитку (втрат) державі та інший тяжкий наслідок національній безпеці 
України у разі розголошення ДТ або втрати МНСІ.  

Стан охорони інтелектуальної власності 
Отримано 1 свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір № 48712  

Комп’ютерна програма «Система аналізу і оцінки величини можливої шкоди національній безпеці 
держави у сфері охорони державної таємниці». 

 Затребуваність на ринку 
Система оцінювання шкоди у разі витоку державної таємниці може використовуватись 

відповідними експертними комісіями та державними експертами з питань таємниць, спеціальними 
службами (відомствами), органами державної влади, міністерствами, установами, підприємствами, 
організаціями тощо, що  провадять або планують провадити діяльність, пов'язану з державною 
таємницею. 

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

програмування Delphi. 
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DAMAGE ASSESSMENT SYSTEM IN CASE OF LEAKS OF STATE SECRETS 
Purpose and Scope of Application 

Developed "System for analysis and assessment of possible harm to national security in the field 
of state secrets", which is a software application for use by expert commissions and state experts on 
secrets (DET) in the process of expert evaluation by the procedure of assigning information to state secrets 
the degree of their secrecy by determining and justifying the magnitude of possible harm to Ukraine in 
the event of leakage of a state secret (ST). This system can be used during a forensic examination to 
determine the amount of damage to the national security of Ukraine in the event of disclosure of DT or 
loss of material media of classified information (MMCI). 

General Characteristics, Concept of Development 
The system assumes the existence of initial (input) data: the initiator of the examination (subject 

of regime-secret activity (SRSD), DET, court, etc.); the number of the article of the ZVDT in respect of which 
there was a violation with certain qualifications (disclosure or loss); summary of information that 
constitutes DT and their scope; object of information: number, description and component part of the 
object (SCO), "specific weight" in points; the set of classified information that provides the object of DT, 
available and circulating in the SDS; date of classification of the Ministry of Emergency Situations or 
assignment of information to the DT (DET decision); the date of informing the regime-secret body about 
the violation of the secrecy regime; volumes of financing of ODT measures for the period of storage and 
actual safety of DT or MNSI; information on the reliability, relevance and completeness of the information 
that makes up the DT. Based on the synthesis methodology, the system, having the input data, calculates: 
the level of reduction in the use of SCO; the efficiency of the ODT system; the amount of economic damage 
(loss) and other serious consequences for national security of the state. 

Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 
For the first time, a system of damage assessment in case of leakage of a state secret was 

proposed, which with the help of existing means, models, methods and developed synthesis methodology 
allows to determine the amount of damage (loss) to the state and other serious consequences of national 
security in Ukraine. 

State of Protection of Intellectual Property 
Received 1 certificate of Ukraine for registration of copyright to the work № 48712 Computer 

program "System of analysis and assessment of possible damage to national security in the field of 
protection of state secrets." 

The Market Demand 
The system of damage assessment in case of leakage of a state secret may be used by relevant 

expert commissions and state experts on secrets, special services (agencies), public authorities, ministries, 
institutions, enterprises, organizations, etc. that carry out or plan to carry out activities related to state 
secret. 

Development Ready Condition 
A test software model using the object-oriented Delphi programming language has been 

developed. 
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