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АНОТАЦІЯ 

Ілляшенко О.О. Методи і засоби забезпечення виконання вимог до кібер-

безпеки систем на програмовній логіці. – Кваліфікаційна наукова праця на пра-

вах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук (до-

ктора філософії) за спеціальністю 05.13.05 – Комп'ютерні системи та компонен-

ти (12 – Інформаційні технології). – Національний аерокосмічний університет 

ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Національний техні-

чний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, 2018. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню важливої науково-технічної 

задачі, яка полягає в розробленні методів та засобів забезпечення виконання 

вимог до кібербезпеки систем на програмовній логіці. 

Об’єкт дослідження – процес оцінювання і забезпечення кібербезпеки 

цифрових компонентів і систем на програмовній логіці. 

Предмет дослідження – методи і засоби забезпечення кібербезпеки цифро-

вих компонентів і систем на програмовній логіці з використанням кейс-технологій. 

У першому розділі «Аналіз методів і засобів оцінювання та забезпечення 

функціональної та інформаційної безпеки систем на програмовній логіці» про-

аналізовано проблеми кібербезпеки програмовних логічних інтегральних схем 

у сучасних інформаційно-керуючих системах для об'єктів критичного застосу-

вання. Визначені тенденції розвитку та існуючі потреби забезпечення кібербез-

пеки систем такого роду. Розглянута нормативна база документів з регулюван-

ня інформаційної та кібербезпеки індустріальних інформаційно-керуючих сис-

тем на програмовній логіці та питання регулювання забезпечення кібербезпеки 

та проведений аналіз вимог міжнародних та національних стандартів до оціню-

вання кібербезпеки систем на програмовній логіці. Висвітлена присутня неви-

значеність та неповнота існуючої нормативної бази для повного оцінювання 

забезпечення кібербезпеки систем на програмовній логіці. Результати аналізу 

показали, що за теперішнього часу в Україні немає нормативного документу 

міжнародного чи національного рівнів, який би регулював питання забезпечен-
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ня кібербезпеки інформаційно-керйючих систем на програмовній логіці крити-

чного застосування. Проведений аналіз та класифікація методів оцінювання та 

забезпечення вимог до кібербезпеки систем на програмовній логіці на основі 

кейс-оцінювання, існуючі програмні засоби з автоматизації процесу оцінюван-

ня, а також розглянуті існуючи кейс нотації та сформульовані вимоги до пред-

ставлення результатів оцінювання кібербезпеки у вигляді кейсу. 

У другому розділі «Розроблення моделей та метрик для оцінювання ви-

мог до кібербезпеки систем на програмовній логіці» досліджено, що існуючі 

таксономічні схеми понять, на яких базується оцінка безпеки інформаційно-

керуючих систем на програмовній логіці, а також існуючі підходи до оціню-

вання безпеки з використанням кейсів не враховують у повному обсязі техно-

логічні особливості систем такого роду. Встановлено, що існуючі систем аргу-

ментацій, які використовуються на практиці для побудови різних типів кейсів 

обмежуються як засіб інструменту для формалізації вимог до безпеки, але їх 

визначення слід посилити процедурою прийняття рішень щодо відповідності 

вимогам, тобто алгоритмом, який зможе використати згідно з міжнародними 

нормативними документами як розробник, експерт, так і власник інформацій-

но-керуючої системи на програмовній логіці. У розділі описаний отриманий за 

результатами дослідженнь другий науковий результат, а саме – удосконалена 

онтологічна модель та нотація для оцінювання кібербезпеки систем на програ-

мовній логіці, яка, на відміну від відомих, враховує їх процесно-продуктні вра-

зливості та додаткову декомпозицію вимог, а також вводить алгоритми дій при 

аналізі виконання вимог, що дозволяє підвищити достовірність оцінювання. 

Також описано отриманий за результатами дослідженнь третій науковий ре-

зультат, а саме – представлено удосконалені показники глибини деталізації та 

чіткості формування вимог до кібербезпеки шляхом класифікації вимог з ура-

хуванням можливості їх декомпозиції, а також наявності, типу і структури сві-

доцтв реалізовності, що дозволяє оцінити граничні значення методичних похи-

бок при оцінюванні та сформувати рекомендації щодо деталізації вимог . Про-

понується V-модель життєвого циклу розробки функціонально та інформаційно 
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захищених систем на програмовній логіці, яка була доопрацьована з урахуван-

ням вимог до інформаційної безпеки при розробці систем на програмовній ло-

гіці. Також представлені особливості аналізу безпеки систем на програмовній 

логіці на основі запропонованої моделі життєвого циклу, а також запропонова-

ний варіант використання різновидів методу аналізу видів, наслідків та крити-

чності відмов в якості комплексу рекомендацій для аналізу кібербезпеки сис-

тем на програмовній логіці на різних етапах життєвого циклу. 

У третьому розділі «Розроблення методу кейс-орієнтованого оцінювання 

кібербезпеки цифрових компонентів і систем на програмовній логіці» запропо-

нована структура кейсу запевнення, для якої доданий новий елемент – алгоритм 

процесу оцінювання реалізованості вимог безпеки (техніка прийняття рішень з 

запевнення безпеки), яка модифікована саме для того, щоб довести, що докази 

пов'язаних властивостей відповідають певній вимозі або твердженню про кібе-

рбезпеку. Модифікована структура кейсу запевнення може бути використана як 

валідатором, експертом, розробником, так і власником системи на програмов-

ній логіці для того, щоб виконати вимоги повторюваності і відтворюваності ре-

зультатів оцінювання безпеки усіма сторонами. Таким чином у цьому розділі 

описаний перший науковий результат – вперше запропонований метод кейс-

орієнтованого оцінювання кібербезпеки цифрових компонентів і систем на про-

грамовній логіці, який базується на використанні множини взаємопов’язаних 

формальних і напівформальних процедур та аналізі можливих помилок при 

оцінюванні, що дозволяє підвищити рівень запевнення виконання вимог. В роз-

ділі досліджена загальна концепція оцінювання виконання вимог до кібербез-

пеки систем на програмовній логіці з використанням кейсів, яка включає в себе 

нотацію, кейс-модель, що заснована на представленій нотації, та кейс-

технологію (як набір інструментів, послідовність дій та результат, що представ-

ляється в формалізованому та доказовному вигляді). 

У четвертому розділі «Розроблення та практичне впровадження методу та 

засобів оцінювання та забезпечення безпеки систем на програмовній логіці» 

описано отриманий за результатами дослідженнь четвертий науковий резуль-
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тат, а саме те, що отримав подальшого розвитку метод забезпечення інформа-

ційної кібербезпеки цифрових компонентів і систем на програмовній логіці, 

який, на відміну від відомих, аналізує невідповідності вимог з використанням 

процедур опису вразливостей і оцінки критичності наслідків втручань, а також 

визначає множини контрзаходів за критерієм «безпека-вартість», що дозволяє 

зменшити ризики до прийнятного рівня. Також представлений інструменталь-

ний засіб, який реалізує запропонований метод оцінювання кібербезпеки циф-

рових компонентів і систем на програмовній логіці шляхом проведення аналізу 

невідповідностей та аналізу видів, наслідків та критичності вторгнень. Його 

відмінними особливостями є те, що він дозволяє найбільш повно проаналізува-

ти кожну вимогу і відобразити отримані результати у вигляді чек-листа. Завдя-

ки цьому з'являється можливість проаналізувати найбільш ефективно вимоги і 

отримати загальну картину для профілю вимог до кібербезпеки. Наведена сис-

тематизація результатів впровадження наукових результатів дисертаційної ро-

боти. 

Сумісне використання аналізу розривів з аналізом видів, ефектів та кри-

тичності вторгнень може бути застосовано у різних аспектах забезпечення кібе-

рбезпеки інформаційно-керуючих систем на програмовній логіці, оскільки роз-

глянута модель процесу-продукту може бути адаптована для виявлення всіх ро-

зривів в процесах оцінювання та забезпечення кібербезпеки, які можуть призве-

сти до аномалій кінцевого продукту, тобто інформаційно-керуючих систем на 

програмовній логіці. 

У якості напрямів подальшого розвитку потрібно зазначити детальний 

розвиток метрик глибини деталізації та чіткості формулювання вимог, які до-

зволять робити більш точне кількісне оцінювання кібербезпеки, та необхідність 

урахування всіх особливостей інформаційно-керуючих систем на програмовній 

логіці, починаючи з життєвого циклу розробки, верифікації, оцінювання функ-

ціональної та кібербезпеки та закінчуючи аспектами утилізації систем такого 

роду. 



5 

Ключові слова: системи на програмовній логіці, кібербезпека, запевнення, 

виконання вимог, покращений кейс запевнення інформаційної безпеки, аналіз 

розривів, нотація, показник чіткості формулювання вимог, показник глибини 

деталізації вимог. 

Список публікацій здобувача: 

1. Ильяшенко, О.А., Харченко, В.С., Неткачева, Е.И., Орехова, А.А., Та-

расюк, О.М., Горбенко, А.В., Скляр, В.В., Брежнев, Е.В., Бабешко, Е.В.: CASE-

оценка критических программных средств. Том 3. Безопасность. Национальный 

аэрокосмический университет «Харьковский авиационный институт», с. 301. 

Харьков (2012) 

2. Ильяшенко, О.А., Бабешко, Е.В., Харченко, В.С.: Многоэтапный анализ 

надежности и безопасности информационно управляющих си-

стем. Радіоелектронні і комп’ютерні системи, № 748, с. 283-288 (2010) 

3. Ильяшенко, О.А., Харченко, В.С., Ерван, Г.: Информационная безопас-

ность индустриальных ИУС на FPGA: нормативная база и SIS под-

ход. Радіоелектронні і комп’ютерні системи, № 362, с. 86-91 (2013) 

4. Ильяшенко, О.А., Брежнев, Е.В., Орехова, А.А.: Основы ИТ-инженерии 

безопасности критических инфраструктур. Национальный аэрокосмический 

университет «Харьковский авиационный институт», с. 185. Харьков (2013) 

5. Ильяшенко, О.А., Брежнев, Е.В., Коваленко, А.А.: Обеспечение ин-

формационной безопасности ИУС, важных для безопасности: процессный под-

ход на основе системы менеджмента качества. Радіоелектронні і комп’ютерні 

системи, № 5(79), с. 26-32 (2016)  

6. Ильяшенко, О.А., Харченко, В.С., Чуйков, Я.А.: Оценка безопасности 

систем на FPGA с использованием XMECA для V-модели жизненного цик-

ла. Радіоелектронні і комп’ютерні системи, № 6(80), с. 141-179 (2016) 

7. Ілляшенко, О.О.: Оцінювання інформаційної безпеки систем на про-

грамовній логіці з використанням кейсів: таксономія, нотація, концепція.  Наука 

і Техніка Повітряних Сил Збройних Сил України, № 2(31), с. 97-103 (2018) 



6 

8. Illiashenko, O., Kharchenko, V., Kor, A.: Gap-analysis of assurance case-

based cybersecurity assessment: technique and case study. In: Advanced Information 

Systems, № 2(1), pp. 64-68 (2018) 

9. Ілляшенко, О.О., Харченко, В.С., Ахтямов, М. С. : А.с. 67867. 

Комп’ютерна програма «Утиліта для чек-ліст оцінки безпеки інформаційно-

керуючих систем» («CLASICS»). Державна служба інтелектуальної власності - 

№ 68507; заявлено від 20.07.2016, опубліковано 19.09.2016. 

10. Illiashenko, O. and Babeshko, E.: Choice and complexation of techniques 

and tools for assessment of NPP I&C systems safety. In: Proceedings of 19th Interna-

tional Conference on Nuclear Engineering – ICONE’19, pp.3427-3434. Japan, Osaka 

(2011) 

11. Illiashenko, O. and Babeshko, E.: Choosing FMECA-based techniques and 

tools for safety analysis of critical systems. In: Information & Security: An Interna-

tional Journal, vol. 28, pp. 275-285 (2012) 

12. Illiashenko, O., Kharchenko, V., Ahtyamov, M.: Security assessment and 

green issues of FPGA-based information & control systems. In: Proceedings of The 

Ninth International Conference on Digital Technologies 2013, pp. 185-190. Slovakia, 

Zilina (2013) (SCOPUS) 

13. Illiashenko, O., Kharchenko, V., Kovalenko, A.: Cyber security lifecycle 

and assessment technique for FPGA-based I&C systems. In: EWDTS-2012 (East-

West Design and Test Symposium 2013, Proceedings of IEEE East-West Design & 

Test Symposium (EWDTS 2013), pp. 432-436. Ukraine, Kharkov (2012) (SCOPUS) 

14. Illiashenko, O., Kharchenko, V., Brezhniev, E., Boyarchuk, A., Golo-

vanevskiy, V.: Security informed safety assessment of industrial FPGA-based sys-

tems. In:Proceedings of Probabilistic Safety Assessment and Management Confer-

ence PSAM 12, pp. 1-11. USA, Hawaii, Honolulu (2014) (SCOPUS) 

15. Illiashenko, O., Kharchenko, V., Kovalenko, A., Sklyar, V., Boyarchuk, 

A.: Security informed safety assessment of NPP I&C systems: Gap-IMECA tech-

nique. In: Proceedings of the 22nd International Conference on Nuclear Engineering 

ICONE 22, pp. 1-9. Chezh Republic, Prague (2014) (SCOPUS) 



7 

16. Illiashenko, O., Kharchenko, V., Boyarchuk, A., Phillips, C., Krispin, M.: 

FPGA-based critical computing: TEMPUS and FP7 projects issues. In: The 10th Eu-

ropean workshop on microelectronics Education (EWME), pp. 74-79 (2014) 

(SCOPUS) 

17. Illiashenko, O., Potii, O., Komin, D.: Advanced security assurance case 

based on ISO/IEC 15408. In: Theory and Engineering of Complex Systems and De-

pendability, Proceedings of the Tenth International Conference on Dependability and 

Complex Systems DepCoS-RELCOMEX, Advances in Intelligent Systems and 

Computing, pp. 391-401. Poland, Brunów (2015) (SCOPUS) 

18. Illiashenko, O., Broshevan, Y., Kharchenko, V.: Cybersecurity case for 

FPGA-based NPP instrumentation and control systems. In: Proceedings of the 24th 

International Conference on Nuclear Engineering Volume 5: Student Paper Competi-

tion, pp. 1-10. USA, North Carolina, Charlotte (2016) (SCOPUS) 

19. Illiashenko, O., Kharchenko, V.: Diversity for Security: Case assessment 

for FPGA-based safety-critical systems. In: Proceedings of the 20th International 

Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016), 

MATEC Web Conferences, pp. 1-9. Greece, Corfu Island (2016) (SCOPUS) 



1 

ABSTRACT 

Illiashenko O.O. Methods and means of the cybersecurity requirements com-

pliance ensuring for programmable logic systems. – Qualification scientific work as a 

manuscript. 

Dissertation for the degree candidate of technical sciences (philosophy doctor) 

in the specialty of 05.13.05 – Computer systems and components (12 – Information 

technologies). – National aerospace university n. a. N. E. Zhukovsky «Kharkiv Avia-

tion Institute», National technical university «Kharkiv Polytechnic Institute», Minis-

try of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2018. 

The dissertation is devoted to solving an important scientific and technical 

problem, which lies in the development of methods and tools of ensuring the cyber-

security requirements compliance of the programmable logic systems.  

A research object – the process of digital circuits and programmable logic 

based systems cybersecurity assessment and ensuring. 

A research subject – methods and means digital circuits and programmable 

logic based systems cybersecurity assessment and ensuring using case technologies. 

In the first chapter «Analysis of tools and means of programmable logic sys-

tems safety and security evaluation and ensuring» the problems of cybersecurity of 

programmable logic integrated circuits used in modern information-control systems 

for objects of critical application were analyzed. The trends and existing needs to en-

sure cybersecurity systems of this kind were identified. The normative base of the 

documents on information and cyber security regulation of programming logic-based 

industrial information and control systems is reviewed as well as the issues of regu-

lating the cyber-security ensuring is considered. The analysis of the requirements of 

international and national standards for the evaluation of programmable logic-based 

cybersecurity systems is done. The uncertainty and incompleteness of the existing 

regulatory framework for the full evaluation of the programming logic-based systems 

cybersecurity ensuring are highlighted. The analysis showed that nowadays in 

Ukraine there is no normative document of either international or national levels that 

would regulate the issue of ensuring cybersecurity of programmable logic-based in-
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formation and control systems in critical applications. The analysis and classification 

of evaluation methods and requirements for case-based cybersecurity evaluation of 

programming logic-based systems and the existing case notations, as well as existing 

software for the automation of the evaluation process were made, and requirements 

for presenting the results of cybersecurity assessment in the form of a case were for-

mulated. 

In the second chapter «Development of models and metrics for cybersecurity 

requirements evaluation of programmable logic-based systems» it was investigated 

that existing taxonomic schemes of concepts which are used in the programming log-

ic-based information and control systems security evaluation process as well as exist-

ing case-based approaches of security assessment do not take into account the fea-

tures of programmable logic technology in full. It has been established that existing 

argumentation systems used in practice for building the different types of cases are 

limited as tools for formalizing security requirements, but their definition should be 

strengthened by the decision-making compliance procedure, i.e. supply them with an 

algorithm that can be used in accordance with international normative documents by 

both developer, expert, and owner of programmable logic-based information and 

control system. The chapter contains the description of the second scientific result 

obtained, namely – the ontological model and notation for cybersecurity evaluation of 

programmable logic-based systems is improved, which unlike the known ones, takes 

into account its process-product vulnerabilities and additional decomposition with the 

introduction of algorithms of requirements compliance actions, which allows increas-

ing the reliability of the evaluation. The chapter also contains the description of the 

third scientific result obtained, namely –the indexes of cybersecurity requirements 

clarity and depth detail are improved taking into account the possibility of their de-

composition, as well as the presence, type, and structure of evidence of its implemen-

tation, which allows to estimate the limits of methodological errors in the evaluation 

and to formulate recommendations concerning the requirements detailing. The V-

model of safe and cybersecure programmable logic-based systems development life 

cycle is proposed, which was revised in view of the security requirements for the de-
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velopment of programmable logic-based systems. The features of security analysis of 

programmable logic-based systems with the use of the proposed development life cy-

cle model are presented, as well as the proposed variant of the use of varieties of the 

failure modes, effects and criticality analysis as a set of recommendations for the 

analysis of programmable logic-based systems cybersecurity at different stages of the 

life cycle. 

In the third chapter «Development of a case-oriented method for digital circuits 

and programmable-based logic systems cybersecurity evaluation» an assurance case 

structure, for which a new element – the algorithm for the process of asessment the 

implementation of security requirements (the decision-making technique for security 

assurance) is proposed. It has been modified to prove that the evidence of the 

associated properties meets a certain cybersecurity requirement or claim. The 

modified assurance case structure can be used by both developer, validator, expert as 

well as by the owner on the programmable logic-based system in order to fulfill the 

requirements of the repeatability and reproducibility of the results of the security as-

sessment by all parties. And so this chapter contains the description of the first scien-

tific resut – аor the first time, a case-oriented method for the cybersecurity evaluation 

of digital circuits and systems on programmable logic is proposed, which is based on 

using a set of interrelated formal and semi-formal procedures and analyzing possible 

gaps in the evaluation, that allows increasing the cybersecurity requirements assur-

ance. The chapter examines the general concept for cybersecurity compliance as-

sessment of programmable logic-based systems using cases, which includes notation, 

case model based on the presented notation, and case technology (in a form of a set of 

tools, sequence of actions and the result presented in formalized and proof-based 

form). 

The fourth chapter «Development and practical implementation of method and 

means of programmable logic-based systems cybersecurity assessment and ensuring» 

the fourth scientific result obtained during the research is described, namely – the 

method of cybersecurity ensuring for digital components and systems on the pro-

gramming logic have been further developed, which unlike the known ones, allows 
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analyzing the discrepancies of the requirements using the procedures for describing 

the vulnerabilities and assessing the criticality of the consequences of the intrusions 

as well as the defining of a set of countermeasures by the «cybersecurity-cost» crite-

rion, that allows risk reduction to an acceptable level. The tool which automates the 

method of cybersecurity assessment of programmable logic-based systems conduct-

ing the joint gap analysis together with the intrusions modes, effects and criticality 

analysis is also described. Its distinguishing features are that it allows one to fully an-

alyze every requirement / claim and display the results as a check-sheet. Due to this, 

there is an opportunity to analyze the cybersecurity requirements / claims and get a 

general picture for the requirements profile of more efficiently and in full. The sys-

tematization of the results of the implementation of the scientific results of the disser-

tation work is presented. 

Joint application of gap analysis together with the intrusions modes, effects and 

criticality analysis could be applied in different aspects of programmable logic-based 

information and control systems cybersecurity ensuring because the presented pro-

cess-product model could be adapted for detection of all gaps in the cybersecurity as-

sessment and ensuring processes, that can lead to anomalies of the final product, that 

is, information management systems on the programming logic. 

As possible directions for further development, it is necessary to indicate the 

detailed development of the cybersecurity requirements clarity index and cybersecuri-

ty requirements depth detail indes that will allow more accurate quantitative 

assessment of cybersecurity of programmable logic-based systems and the need to 

take into account all the peculiarities of information and control systems, where main 

functionality is implemented with the use of programmable logic, starting with the 

development life cycle, verification, safety and cybersecurity assessment and ending 

with aspects of utilization of systems of this kind. 

The proposed methods and tools allow increasing the evaluation reliability and 

ensuring the cybersecurity requirements compliance of programmable logic systems. 
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Keywords: programmable logic systems, cybersecurity, assurance, require-

ments compliance, advanced security assurance case, gap-analysis, ontology, nota-

tion, requirements clarity index, requirements depth detail index. 
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