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АНОТАЦІЯ 

Красовська К. К. Мультиагентний підхід при дослідженні загроз 

інформаційної безпеки та оцінці очікуваних збитків банку. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 124 «Системний аналіз» (12 – Інформаційні технології). –

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

 Метою роботи є підвищення якості ризик-менеджменту банку шляхом 

розробки та впровадження інформаційно-аналітичної системи (ІАС) 

забезпечення аналізу інформаційних потоків щодо реалізації загроз 

інформаційної безпеки у банку з метою оцінки очікуваних збитків банку. 

Основою системи є розроблений сценарій оцінки очікуваних збитків у вигляді 

людинно-машинного інструментарію з використанням експертних оцінок, при 

цьому для підвищення ефективності сценарію здійснено його оптимізацію 

шляхом побудови мультиагентної системи. 

 Для підтримки стабільного розвитку та конкурентної спроможності 

банкам та фінансовим установам необхідно постійно проводити модернізацію 

сервісів, які надаються їхнім клієнтам. Необхідність впровадження 

інноваційних рішень, в свою чергу, викликає потребу в удосконаленні систем 

ризик-менеджменту, захисту та забезпечення безпеки банківських 

інформаційних систем (ІС), що складають основу функціонування організації, а 

також клієнтів фінансових інституцій. Таким чином, інформаційна безпека 

відіграє стратегічну роль при забезпеченні ефективності та стабільному 

розвитку банку. Оскільки ризики та загрози інформаційної безпеки є 

динамічними, вони постійно змінюються та удосконалюються, тому успішне 

протистояння усім загрозам практично неможливо в реальних умовах, крім того 

занадто жорсткі заходи можуть зробити банк непривабливим для клієнтів, що в 

свою чергу суттєво впливає на його дохід та рейтинг і може навіть призвести до 

банкрутства. Таким чином на сьогоднішній день існує об’єктивне протиріччя 



між жорсткими вимогами забезпечення інформаційної безпеки ІС банків, 

вимогами до інноваційності та модернізації банківських рішень і відсутністю 

цілісної концепції, системних моделей, інформаційних технологій та 

інформаційно-аналітичних систем (ІАС) для забезпечення комплексної оцінки 

збитків при реалізації загроз інформаційної безпеки банку з метою прийняття 

певного рівня ризику. Саме розробка та впровадження таких ІАС дозволяє 

комплексно та структуровано підійти до вирішення проблем забезпечення 

інформаційної безпеки банку та оптимізації управління ризками. 

 Для досягнення мети дослідження в роботі було: проведено системний 

аналіз ІС банку та особливостей їх взаємодії; формалізовано бізнес-процеси 

банку, що проходять з використанням ІС; визначено, проаналізовано та 

класифіковано потенційні загрози та ризики; проаналізовано наявні моделі, 

методи та алгоритми аналізу та виявлення загроз ІС банку, а також управління 

ризиками; розроблено сценарій розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків 

при реалізації загроз інформаційної безпеки ІС банку; розроблено 

мультиагентну систему для розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків, 

досліджено її ефективність. При виконанні поставлених завдань 

використовувались: методи та принципів системного аналізу; моделі та методи 

теорії прийняття рішень та багатокритеріальної оптимізації, зокрема, метод 

аналізу ієрархій (МАІ), метод Дельфі, ранжирування, методи багатофакторної 

оцінки та лінійної згортки критеріїв для отримання комплексної прогнозної 

оцінки характеристик очікуваних збитків; теорії надійності та ризику; методи 

побудови мультиагентних систем для проектування, розробки та впровадження 

інформаційної системи на базі логістичної мережі інтелектуальних агентів, 

зокрема об’єктно-орієнтований підхід до проектування архітектури системи. 

Важливо зазначити, що отримані результати наукового дослідження набули 

практичного застосування. Розроблені в процесі дослідження моделі, методи та 

алгоритми мають прикладне застосування не лише в банківській сфері, а і в 

інших предметних областях: енергетиці, при оцінці об’єктів нерухомості, про 

що свідчать відповідні наукові статті за темою дисертації. 



Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці математичних 

моделей та алгоритмів оцінки очікуваних збитків при реалізації загроз ІС у 

банку з метою підвищення ефективності ризик-менеджменту, дослідженні з 

системних позицій структури банку, принципів функціонування, класифікації 

та систематизації загроз та ризиків, що виникають у банку. 

Наукова новизна одержаних результатів:  

Вперше:    

- Розроблено сценарій розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків, що 

виникають при реалізації загроз ІС банку. 

- Розроблено інформаційну технологію, моделі та підхід до реалізації задачі 

оцінювання експертом очікуваних значень показників збитку згідно 

критеріїв, які спрямовані на підвищення точності результатів.  

- Формалізовано інструментарій угрупування результатів, що дозволяє 

знайти раціональний компроміс в оцінках експертів при врахуванні повного 

діапазону їх думок та виключення необґрунтованого відбракування окремих 

оцінок. 

- Розроблено різнотипні математичні моделі та методи прогнозування збитків 

банку при реалізації загроз інформаційної безпеки на основі використання 

алгоритму k-найближчих сусідів та узагальнено-регресійної мережі та 

алгоритм класифікації загроз банку на основі карт Кохонена, що 

самоорганізуються. Моделі та методи реалізовані у мультиагентній системі 

дослідження загроз інформаційної безпеки та оцінки очікуваних збитків 

банку.  

Удосконалено: розроблений в процесі проведення дисертаційного 

дослідження людино-машинний сценарій розв’язку задачі оцінки очікуваних 

збитків при реалізації загроз ІС банку. 

Основні результати дисертації пройшли апробацію, доповідались на 

міжнародних конференціях та семінарах. Основні положення, викладені в 

дисертації̈, доведено до рівня методичних розробок і практичних рекомендацій, 

які підлягають широкому застосуванню як у проведенні подальших досліджень, 

так і у практичній̆ діяльності. Прикладне значення отриманих результатів 



полягає в обґрунтуванні науково-теоретичних положень, методичних підходів і 

висновків щодо удосконалення, розроблення та реалізації̈ науково-практичних 

рекомендацій для оцінки очікуваних збитків при реалізації загроз у банку, що 

дозволяє приймати компромісні рішення в процесі управління ризиками банку. 

Теоретична частина та запропоновані моделі та методи впроваджено на 

факультеті комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка в нормативному курсі «Аналіз та 

оптимізація ризику» магістерської академічної програми «Бізнес інформатика» 

(довідка про використання від 22.03.2021р. представлена у додатку до 

дисертації). Розроблена мультиагентна система впроваджена в АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» (довідка №166/1/27 від 30.10.2020р.). Результати дисертаційної 

роботи можуть бути використані для подальших теоретичних та практичних 

досліджень у сфері банківського управління, у навчальному процесі при 

підготовці курсів із теорії прийняття рішень, спеціальних курсів з аналізу та 

оптимізації ризиків.  

Ключові слова: безпека інформаційних систем, очікувані рівні збитку, 

багатокритеріальний підхід, експертне оцінювання, теорія прийняття рішень, 

банк, інтелектуальний агент, мультиагентна система, нейронні мережі. 



ANNOTATION 

Krasovska K. Multi-agent approach in studying of information security threats 

and evaluating the expected losses of the bank. –Qualifying scientific work on the 

rights of a manuscript. Thesis for a scientific degree of Doctor of Philosophy in 

specialty 124 “System analysis” (12 – Information technologies). –Taras Shevchenko 

National University of Kyiv. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 

2020. 

The aim of the work is to improve the quality of risk management of the bank 

by developing and implementing an information-analytical system (IAS) to provide 

analysis of information flows on the implementation of information security threats in 

the bank in order to assess the expected losses of the bank. The basis of the system is 

the scenario of expected losses estimation based on the expert assessment, in order to 

increase the efficiency of the scenario the multi-agent system is used. 

To support the stable development and competitiveness of banks and financial 

institutions, it is necessary to constantly modernize the services provided to their 

customers. Implementation of innovative solutions, in turn, necessitates the need of 

improvement of risk management systems for protection of banking information 

systems (IS) and its customers. Thus, information security plays a strategic role in 

ensuring the efficiency and stable development of the bank. The risks and threats of 

information security of the bank are dynamic, they are constantly changing and 

improving, so successful counteraction to all threats is almost impossible in real 

conditions, in addition, too harsh measures can make the bank unattractive to 

customers, which in turn significantly affects its income and rating and can even lead 

to bankruptcy. Thus, today there is an objective contradiction between the strict 

requirements for information security of banks' IS, requirements for innovation and 

modernization of banking solutions and the lack of a holistic concept, system models, 

information technology and information-analytical systems (IAS) to ensure 

comprehensive loss assessment of implementation of threats to the information 

security of the bank in order to accept a certain level of risk. Development and 

implementation of such IAS allows to develop comprehensive and structured 



approach to solving the problems of information security of the bank and to optimize 

risk management. 

To achieve the goal of the study in the work were conducted a systematic 

analysis of the bank's IS and features of their interaction; the bank's business 

processes using IS were formalized; potential threats and risks were identified, 

analyzed and classified; the existing models, methods and algorithms of analysis and 

detection of threats of the bank's IS, as well as risk management were analyzed; the 

scenario of solving the problem of estimation of expected losses at realization of 

threats of information security banks’ IS was developed; a multi-agent system had 

been developed to solve the problem of estimating expected losses, and its 

effectiveness had been investigated. In performing the tasks were used: methods and 

principles of systems analysis; models and methods of decision theory and 

multicriteria optimization, in particular, the analytic hierarchy process (AHP), the 

Delphi method, ranking, methods of multifactor evaluation and linear convolution of 

criteria to obtain a comprehensive forecast assessment of the characteristics of 

expected losses; reliability and risk theories; methods of building multi-agent systems 

for the design, development and implementation of an information system based on a 

logistics network of intelligent agents, in particular an object-oriented approach to the 

design of system architecture. It is important to note that the results of scientific 

research have gained practical application. The models, methods and algorithms 

developed in the process of research have practical applications not only in the 

banking sector, but also in other subject areas: energetics, evaluation of real estate, as 

evidenced by the relevant scientific articles on the topic of the dissertation. 

The scientific novelty of the obtained results is the development of 

mathematical models and algorithms for estimating the expected losses in the 

implementation of threats in the banks’ IS to improve risk management, research 

from a systemic standpoint of the bank structure, principles of operation, 

classification and systematization of threats and risks. 

Scientific novelty of the obtained results: 

For the first time: 



- A scenario for solving the problem of estimating the expected losses arising 

from the implementation of threats to the bank's IS has been developed. 

- The information technology, models and the approach of solving the task of 

expert estimation of expected values of loss according to the criteria, which are 

directed to increase the accuracy of results, were developed. 

- The tools for grouping the results have been formalized, this formalization 

allows to find a rational compromise in the assessments of experts, taking into 

account the full range of their opinions and to exclude unreasonable rejection of 

individual assessments. 

- Various mathematical models and methods for forecasting bank losses in the 

implementation of information security threats based on the use of k-nearest 

neighbors algorithm and generalized regression network (GRRN) and algorithm for 

classifying bank threats based on self-organizing Kohonen maps were developed. 

Models and methods are implemented in a multi-agent system for researching 

information security threats and assessing the expected losses of the bank. 

Improved: developed in the process of dissertation research human-machine 

scenario of solving the problem of estimating the expected losses in the 

implementation of threats to the bank's IS was improved. 

The main results of the dissertation were tested, reported at international 

conferences and seminars. The main provisions set out in the dissertation are brought 

to the level of methodological developments and practical recommendations, which 

can be widely used both in further research and in practice. The applied significance 

of the obtained results are substantiated of scientific and theoretical provisions, 

methodological approaches and conclusions on improvement, development and 

implementation of scientific and practical recommendations for assessing expected 

losses on the implementation of threats in the bank, which allows to conduct 

compromise decisions in risk management. The theoretical part and the proposed 

models and methods were implemented at the Faculty of Computer Science and 

Cybernetics of Taras Shevchenko National University of Kyiv in the normative 

course "Risk Analysis and Optimization" of the master's academic program "Business 

Informatics" (certificate of use from 22.03.2021 is presented in the appendix to the 



dissertation). The developed multi-agent system has been implemented in JSC 

Raiffeisen Bank Aval (reference №166 / 1/27 dated 30.10.2020). The results of the 

dissertation can be used for further theoretical and practical research in the field of 

banking management, in the educational process in the preparation of courses in 

decision theory, special courses in risk analysis and optimization. 

Key words: information system security, expected loss levels, multi-criteria 

approach, expert assessment, decision making, bank, intelligent agent, multiagent 

network, neural networks. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Інформатизація суспільства, широке використання 

інструментарію інформаційних технологій, перехід до роботи онлайн та відмова 

від паперових грошей зумовлює необхідність посилення заходів забезпечення 

інформаційної безпеки систем управління банками. 

Результативне вирішення проблеми забезпечення інформаційної безпеки є 

обов’язковим базисом стабільної роботи програмних комплексів, що 

використовуються в роботі банків та інших організацій при проходженні бізнес-

процесів. Вимоги та шляхи вирішення задачі забезпечення інформаційної безпеки 

в залежності від умов та кінцевої мети роботи інформаційної системи (ІС) можуть 

бути різноманітними та змінюватись згідно критеріїв успішності роботи системи. 

Аналіз ризиків проводиться на всіх етапах життєвого циклу, з метою вірного 

визначення потрібного рівня захисту, приймається до уваги множина факторів, що 

складають основу функціонування банку. При цьому однією з найважливіших та 

актуальних проблем розвитку систем забезпечення інформаційної безпеки банку є 

досконала достовірна оцінка обсягів очікуваних  втрат як наслідків реалізації 

певної загрози. Ці питання з огляду на проведений у роботі аналіз літератури, є 

недостатньо дослідженими. Достовірна оцінка та знання про прогнозовані втрати 

дозволяють приймати компромісні рішення щодо прийняття певних ризиків та 

навіть використання їх для збільшення свого прибутку. У банках дана тенденція 

викликана різноманітністю факторів впливу, динамічністю, невизначеністю та 

складністю зовнішнього і внутрішнього середовища.  

На сьогоднішній день підтримка конкурентної спроможності фінансових 

сервісів потребує постійного пошуку економічно ефективних засобів підтримки 

працездатності систем, а також впровадження нових інноваційних продуктів та 

сервісів, що задовольняють потреби клієнтів. Важливо зауважити, що 

впровадження інноваційних продуктів та технологій, окрім затребуваності серед 

клієнтів, потребує підтримки відповідності вимогам законодавства та безпеки для 

підтримки лояльності та довіри клієнтів. Таким чином організації, що надають 
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фінансові послуги та сервіси, стикаються з серйозними викликами та складним 

задачами, пов’язаними із дотриманням балансу розвитку бізнесу, збереженням 

поточних та залученням нових клієнтів. 

Банкам та фінансовим організаціям з метою підтримки стабільного розвитку, 

модернізації та впровадження інновацій необхідно адаптувати існуючі підходи в 

залежності від очікувань та поведінки клієнтів, підтримуючи відповідність 

використовуваних технологій законодавству та стикаючись із сильною 

конкуренцією. Інноваційність банку або фінансової організації збільшує довіру та 

залученість клієнтів тільки у випадку використання різнотипних та ефективних 

технологій захисту користувачів та їх даних. Саме тому інформаційна безпека 

відіграє стратегічну роль у розвитку банку. Ризики та загрози, що виникають, є 

динамічними, постійно змінюються та удосконалюються, тому виявлення та 

протистояння всім можливим загрозам є практично неможливим в реальних 

умовах.  

Дослідженню питань функціонування банківської системи, шляхів оптимізації 

її роботи, взаємодії її елементів присвячені праці: Л. Кіндрацької [1], В. Коротюка 

[2], Л. Примостки [3], Н. Шульги [4], М. Алексєнко [5], О. Васюренко [6], П. Аллена 

[7], І. Д’яконової [8], О. Костюка [9], А. Мещеряков [10], А. Саундерса (A. Saunders) 

[11] та багатьох інших. Багато вчених займалися вивченням питань та розробкою 

рішень щодо оптимізації, підвищення ефективності банківських процесів (Л. 

Сергєєва [12], М. Кизим [13], О. Іванов [14], Т. Клебанова [15], В.О. Лесик [16], В. 

Коваленко [17], В. Галіцин [18], Д.В. Завадська [19], О. Черняк [20] та ін.), а також 

розробкою з позицій системного аналізу нових науково-обґрунтованих методів 

аналізу та мінімізації ризиків, автоматизація управління ризиками, розробка 

математичних  моделей та оптимізаційних алгоритмів та спеціалізованого ПЗ: В.А. 

Заславський [21-23], Р. Болтон (R.J. Bolton) [24], Р. Браузе (R. Brause) [25], Т. 

Фауцет (Fawcett T.) [26], Д. Хенд (D.J. Hand) [27], В.В. Вітлінський [28,29], І.В. 

Волошин [30], О.М. Колодізєв [31], Е. Хенлі [32], С. Шарма (S. Sharma) [33], Л.М. 

Перехрест [34], Л.М. Стрельбицька [35], Є.Д. Соложенцев [36] та ін.  
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Тому, окрім актуальних проблем ідентифікації загроз, шляхом аналізу 

виконаних транзакцій та операцій, з метою швидкого реагування на виникаючі 

ризики, виникає проблема проведення компетентної оцінки та прогнозування 

можливих втрат, насамперед для їх подальшого використання в роботі систем 

забезпечення безпеки. Інформація, що дозволяє визначити та протистояти втратам, 

часто є розподіленою між декількома джерелами, при цьому у процесі ризик-

аналізу в умовах невизначеності, необхідно розпізнати як джерела, так і необхідні 

дані, зокрема, визначивши їх структуру. Розробка та впровадження подібних 

систем дозволяє комплексно та структуровано підійти до вирішення проблем 

забезпечення інформаційної безпеки банку, а також оптимізації її роботи. Таким 

чином на сьогоднішній день існує об’єктивне протиріччя між жорсткими 

вимогами забезпечення інформаційної безпеки ІС банків, вимогами до 

інноваційності та модернізації банківських рішень і відсутністю цілісної концепції, 

системних моделей, інформаційних технологій та інформаційно-аналітичних 

систем (ІАС) для забезпечення комплексної оцінки збитків при реалізації загроз 

інформаційної безпеки банку з метою прийняття певного рівня ризику. Можливо 

сформулювати актуальну науково-прикладну проблему забезпечення проведення 

оцінки очікуваних збитків при реалізації загроз ІС банку шляхом розроблення 

науково-обґрунтованих методологій, інформаційних технологій та ІАС. 

Метою роботи є підвищення якості ризик-менеджменту банку шляхом 

розробки та впровадження ІАС забезпечення аналізу інформаційних потоків щодо 

реалізації загроз інформаційної безпеки у банку з метою оцінки очікуваних збитків 

банку. Для досягнення вказаної мети у дисертації поставлено наступні наукові 

завдання: 

- Визначити, класифікувати та проаналізувати потенційні загрози та ризики, що 

виникають в ІС банку. 

- Проаналізувати наявні моделі, методи та алгоритми аналізу та управління 

ризиками, виявлення загроз в ІС банку. 

- Провести системний аналіз, зазначити складові та особливості взаємодії ІС, які 

задіяні при реалізації бізнес-процесів банку. 
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- Визначити та формалізувати множину функціональних задач та підзадач ІС 

банку, необхідних для функціонування бізнес-процесів банку. 

- Розробити сценарій для розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків при 

реалізації загроз інформаційної безпеки ІС банку. 

- Розробити архітектуру мультиагентної системи, використовуючи розроблені 

сценарії, моделі, методи та алгоритми.   

- Розробити та впровадити мультиагентну систему розв’язання задачі оцінки 

очікуваних збитків при реалізації загроз інформаційної безпеки ІС банку, 

провести апробацію результатів. 

Об’єктом дослідження є різнотипні загрози інформаційної безпеки, які 

виникають під час проходження бізнес-процесів з використанням ІС банку.  

Предметом дослідження є математичні моделі, методи, алгоритми та 

інформаційні технології для оцінки ризиків та збитків від реалізації загроз 

інформаційної безпеки ІС банку. 

Методами дослідження. Для систематизації та виявлення взаємозв’язків ІС 

банку, класифікації ризиків та загроз інформаційної безпеки банку 

використовуються методи та принципи системного аналізу, теорія надійності та 

ризику. Моделі і методи теорії прийняття рішень та багатокритеріальної 

оптимізації, зокрема метод аналізу ієрархій (МАІ), метод Дельфі, ранжирування, 

методи багатокритеріальної оцінки та лінійної згортки критеріїв використовуються 

для побудови сценарію оцінювання можливих збитків при реалізації загроз 

інформаційної безпеки ІС банку. Нейронні мережі застосовуються для 

моделювання, класифікації випадків реалізації загроз (карти Кохонена), 

прогнозування очікуваних рівнів збитків при реалізації загроз (метод k найближчих 

сусідів, регресійні моделі згладжування, узагальнена-регресійна мережа). 

Інформаційні технології створення ІАС та методи побудови мультиагентних 

систем використовуються для проектування, розробки та впровадження ІАС на базі 

логістичної мережі інтелектуальних агентів. 

Наукова новизна отриманих результатів. Наукова новизна одержаних 

результатів полягає в розробці математичних моделей та алгоритмів оцінки 
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очікуваних збитків при реалізації загроз ІС банку, дослідженні з системних позицій 

структури банку, принципів функціонування, класифікації та систематизації 

загроз, що виникають у банку. 

Вперше:  

- Розроблено сценарій розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків, що 

виникають при реалізації загроз ІС банку. 

- Розроблено інформаційну технологію, моделі та підхід до реалізації задачі 

оцінювання експертом очікуваних значень показників збитку згідно критеріїв, 

які спрямовані на підвищення точності результатів.  

- Формалізовано інструментарій угрупування результатів, що дозволяє знайти 

раціональний компроміс в оцінках експертів при врахуванні повного діапазону 

їх думок та виключення необґрунтованого відбракування окремих оцінок. 

- Розроблено різнотипні математичні моделі та методи прогнозування збитків 

банку при реалізації загроз інформаційної безпеки на основі використання 

алгоритму k-найближчих сусідів та узагальнено-регресійної мережі та алгоритм 

класифікації загроз банку на основі карт Кохонена, що самоорганізуються. 

Моделі та методи реалізовані у мультиагентній системі дослідження загроз 

інформаційної безпеки та оцінки очікуваних збитків банку.  

Удосконалено: інформаційну технологію оцінювання очікуваних значень 

показників збитку згідно критеріїв на основі використання мультиагентного 

підходу. 

Наукове та практичне значення роботи. Результати дисертації використані 

при розробці мультиагентної ІАС для дослідження загроз інформаційної безпеки 

та оцінки очікуваних збитків банку, що забезпечує ефективне розв’язання 

комплексної науково-прикладної проблеми прийняття визначеного рівня ризику 

при реалізації загроз інформаційної безпеки ІС банку.  

Розроблений в дисертації науково-методичний підхід дозволяє: 

- з позицій системного аналізу приймати ОПР компромісні рішення в процесі 

управління ризиками банку; 



 10 

- комплексно, згідно критеріїв оцінювання, аналізувати очікувані збитки та 

рівні ризику при реалізації загроз ІС банку з можливістю моделювання різних 

ситуацій та загроз; 

- одночасно враховувати різнотипні моделі при проведенні прогнозування 

очікуваних рівнів збитку та отримувати узагальнену оцінку на основі 

розробленого мультиагентного підходу. 

Науково-практичну та методичну важливість результатів дисертації 

підтверджує довідка від Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (від 22.03.2021) про впровадження результатів досліджень в начальному 

процесі на факультеті комп’ютерних наук та кібернетики в магістерській 

академічній програмі «Бізнес інформатика», навчальний модуль «Аналіз та 

оптимізація ризику» для магістрів першого курсу.  

Підтвердженням практичної важливості результатів дисертації є довідка про 

впровадження в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (довідка №166/1/27 від 30.10.2020).  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках теми наукових досліджень кафедри 

математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (№ 16КФ015-02, № 

держреєстрації 0116U004780, науковий керівник Анісімов А.В.), а також в рамках 

міжнародного гранту CPEA-LT-2016/10003 “Advanced Collaborative Program for 

Research Based Education on Risk Management in Industry and Services under Global 

Economic, Technological and Environmental Changes: Enhanced Edition”(2017-2022). 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею, в 

якій висвітлені власні ідеї і розробки автора, що дозволили вирішити поставлені 

завдання. Робота містить теоретичні та методичні положення і висновки, 

сформульовані дисертанткою особисто. Використані в дисертації ідеї, положення 

чи гіпотези інших авторів мають відповідні посилання і використані лише  для 

підкріплення ідей здобувачки. 

За темою дисертації було опубліковано 10 наукових праць. У роботах, 

виконаних у співавторстві, автору дисертаційного дослідження належать наступні 
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результати: у роботі [37] автором самостійно проведено аналіз підходів до 

вирішення задачі підвищення рівня конверсії банківських продуктів та 

запропоновано використання матеріалів соціальних мереж з метою формування 

бази знань про клієнтів банку, що дозволяє формувати більш точні пропозиції для 

клієнтів банку, таким чином збільшуючи ефективність банківської діяльності;   у 

роботі [38] – розробка архітектури системи підтримки прийняття рішень для 

забезпечення проведення багатокритеріальної оцінки об’єктів нерухомості з 

використанням різних наборів критеріїв; у роботі [39] – ідея та обґрунтування 

важливості застосування рольової моделі для контролю прав доступу при роботі з 

інформаційно-аналітичними системами;  у роботі [40] автору належить розробка 

постановки задачі дослідження оцінки очікуваних збитків при реалізації загроз 

інформаційної безпеки банку, розробка ієрархії задачі, що розв’язуються, а також 

розробка сценарію проведення експертної оцінки очікуваних збитків;  у роботі [41] 

автором розроблений математико-логічний інструментарій угрупування 

результатів експертного оцінювання з урахуванням міри погодженості думок і 

рівня компетентності кожного експерта; у роботах [42, 43] – адаптація 

математичного апарату методу аналізу ієрархій (МАІ) для вирішення задачі 

оцінювання та ранжування джерел генерації енергії та розробка ієрархії 

розв’язуваної задачі; у роботі [44] – розроблено підхід до систематизації та 

угрупування критеріїв для проведення багатокритеріального оцінювання.  

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертації пройшли 

апробацію доповідались на міжнародних конференціях та семінарах: 

- Четверта міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний 

інтелект» (16-18 травня 2017 року). – Київ, Україна. 

- Norwegian-Ukrainian Summer School on «Vulnerability Assessment of Critical 

Infrastructures in Post-Soviet era: Case Ukraine» (20-31 серпня 2017 року). – Київ, 

Україна. 

- Восьма міжнародна науково-практична конференція «Комплексне 

забезпечення якості технологічних процесів та систем» (10-12 травня 2018 

року). – Чернігів, Україна. 
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- V.Zaslavskyi, K.Krasovska. Development of the logistics multiagent network to 

ensure cybersecurity of the banking system // EURO mini-conference on Logistics 

Analytics (18-19 June 2018) - Minsk, Belarus  

- V міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та 

взаємодії», 20-21 листопада 2018 р., Київ, Україна. 

- Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення» (IntSol-2019). V 

Міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект» (15-

20 квітня 2019 року). – Ужгород, Україна. 

- V.Zaslavskyi, K.Krasovska. Analysis of approaches in development of users 

authentification in banking payment systems // NORWEGIAN-EURASIAN 

WORKSHOP ON NEW RESILIENCE CHALLENGES IN ECOLOGICAL–

ECONOMIC PROBLEMS AT THE DIGITAL ERA (22-27 вересня 2019). – Київ, 

Україна. 

- II Міжнародній науковій симпозіум SDEV’2020 (12-15 лютого 2020 року). – 

Львів-Славське, Україна. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація містить: анотацію, вступ, 4 

розділи, висновки, список використаних джерел та додатки. Обсяг основної 

частини дисертації – 130 сторінок (5,4 авторських аркуша). Робота містить 18 

таблиць, 26 рисунків, список використаних джерел з 214 найменувань, оформлених 

згідно з IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) стилем.  
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РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ТА РИЗИК МЕНЕДЖМЕНТУ 

БАНКІВ І БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

 

Банківські системи та банк, як її основна складова, є багатокомпонентними 

складними системи, в яких елементи пов’язані між собою. Таким чином, проблема 

що виникає в одному з елементів може суттєво вплинути на зв’язані та на стан 

системи в цілому. З метою розв’язання поставлених у дисертаційному дослідженні 

завдань необхідно в першу чергу провести комплексний системний аналіз 

предметної області, розглянувши основні проблеми ризик-менеджменту та 

забезпечення безпеки банків та банківських систем, а також їх стан в сучасних 

умовах. 
 

1.1. Огляд сучасного стану розвитку банків та банківських систем 

Необхідною передумовою для сталого економічного розвитку країни є 

стабільність та безперебійність функціонування фінансових установ, що складають 

основну економіки держави. Сучасні світові тенденції розвитку вимагають 

постійного розширення спектру фінансових та нефінансових послуг, що надаються 

банками, задля підтримки конкурентоздатності та ліквідності фінансової установи 

на ринку [37]. Зважаючи на роль послуг, що надаються фінансовими установами та 

банками, створення ефективного механізму управління банківською діяльністю, а 

також системи контролю банківських операцій безпосередньо впливає на 

становлення банківської системи України.  

Великий вплив фінансових установ та банків на економічний розвиток країни 

насамперед зумовлений тим, що банківські установи фактично повністю 

здійснюють управління системою платежів та розрахунків через укладання 

комерційних угод з фізичними та юридичними особами, а саме: вклади, кредитні 

операції, інвестування грошових коштів та ресурсів. Банківські установи 

спрямовують заощадження населення до виробничих структур, регулюючи рух 
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грошових потоків згідно з грошово-кредитною політикою держави, впливаючи на 

швидкість їхнього обороту, емісію, рівень інфляції таким чином визначаючи 

ступінь економічного розвитку держави. 

Розширення спектру послуг, що надаються банками, а також збільшення 

клієнтської аудиторії викликало надзвичайну актуальність проблем, пов’язаних із 

забезпеченням безпеки, надійності та безперебійності функціонування банківських 

установ. Крім того, географічне та економічне розширення сфери діяльності банків, 

зумовило зростання рівня шахрайства з фінансовими коштами та клієнтськими 

даними. Тому банки були змушені впроваджувати важливі організаційні та 

технічні рішення, покликані поліпшити механізми захисту, забезпечення безпеки 

та ідентифікації користувачів з метою визначення приналежності того чи іншого 

платіжного інструмента до конкретного клієнта. Наприклад, для платіжних карток 

(ПК): кодування інформації про власника кратки на пластиковому носії, магнітна 

смуга, код захисту для картки – PIN-код, смуга для підпису власника картки, 

CVV/CVC2 коди, коди підтвердження операції – OTP-пароль, додаткові способи 

автентифікації користувача, такі як підтвердження дзвінком на фінансовий номер, 

використання місцезнаходження пристрою і т.д. 

Окрім вирішення внутрішніх проблем щодо забезпечення безпеки та 

збільшення швидкості проведення банківських операцій, гострими є питання 

організації та контролю банківської діяльності, оскільки сукупність банків формує 

банківську систему та міжбанківські відносини також потребують формалізації.  

Існують два підходи до побудови банківської системи. Інституційний підхід 

полягає у тому, що банківська система розглядається як сукупність банків в цілому 

із горизонтальними зв’язками між банками, що її утворюють. Так, наприклад, 

Мороз А.М. [45] визначає банківську систему як сукупність різноманітних видів 

банківських та інших кредитних установ у їх взаємозв’язку, що існує в певний 

історичний період і функціонує в межах єдиного фінансового механізму. Варто 

зауважити, що банківська система виникає не лише шляхом механічного 

об’єднання певної кількості фінансових установ, а ґрунтується насамперед на 

певній заздалегідь виробленій концепції, яка передбачає побудову ієрархічних 
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відносин між банками [46]. Таким чином інституційно-економічний підхід 

розглядає банківську систему, виходячи з економічних, правових та організаційних 

умов, які визначають потребу впорядкування банківської діяльності. 

В загальному розумінні банківська система – сукупність різних видів 

національних/комерційних банків та кредитних установ, що діють в рамках 

загального грошово-кредитного механізму [47]. Банківська система в більшості 

країн світу, в тому числі, в Україні має дворівневу ієрархічну структуру. Верхній 

рівень системи представлено центральним банком. В Україні центральним банком 

є Національний банк України (НБУ), що виконує ряд функцій загального 

регулювання діяльності кожного елементу нижнього рівня структури банківської 

системи, крім того НБУ здійснює грошову емісію, організовує міжбанківські 

розрахунки, грошово-кредитну політику в державі та координує діяльність 

банківської системи в цілому [48]. На другому рівні діють комерційні (в т.ч. філії 

іноземних банків) та національні (державні) банки, що в свою чергу поділяються 

на [48]: 

- універсальні банки – фінансові установи, що здійснюють усі основні види 

банківських операцій (депозитні, кредитні, фондові, інвестиційні, довірчі, 

розрахункові) та надають банківські послуги всім клієнтам незалежно від 

галузевої приналежності: фізичні та юридичним особам. 

- спеціалізовані банки – комерційні банки, що виконують грошові та інші 

операції за певними напрямками банківської діяльності (інвестиційні банки, 

ощадні банки, іпотечні банки, банки споживчого кредиту, галузеві банки і т.д.). 

Також до другого рівня структури відносять небанківські кредитно-фінансові 

інститути: інвестиційні компанії, фонди, страхові компанії, пенсійні фонди, 

ломбарди, трастові компанії. Досить часто окремо виділяють державні банки з 

огляду на специфічну форму власності та повне керування банківською установою 

з боку органів державної влади, аналогічним чином окремим типом банків 

вважаються філії іноземних банків, що ведуть свою діяльність на території 

держави. Крім того, банківські та небанківські установи можуть об’єднуватись у 
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корпорації, холдингові групи або акціонерні товариства. Схематично структурна 

схема банківської системи Україні зображена на рис. 1.1. 

 

Рисунок 1.1. Структурна схема банківської системи України. 

Основними характеристиками банківської системи є [49]: 

1) Поєднання різнотипних елементів. Основними елементами системи, як було 

зазначено вище, є банки, а також інші фінансові та нефінансові установи, 

включаючи НБУ. 

2) Динамічність. Банківська система перебуває у постійному розвитку, оскільки 

має адаптуватись до змін зовнішнього середовища, економічної ситуації, вимог 

законодавства та умов провадження банківської діяльності, змінюючи методи 

та інструменти, а також розширюючи коло банківських операцій. 

3) Закритість. Банківська система є системою закритого типу, значний обсяг 

інформації про ведення банківської діяльності та клієнтів банку є банківською 

таємницею і не може розголошуватись або передаватись третім особам та 

іншим системам. В свою чергу, закритість банківської системи зумовлює 

виникнення широкого кола проблем, пов’язаних із забезпеченням 

інформаційної безпеки та надійності системи. 

4) Саморегуляція. Банківська система здатна до саморегулювання. Так, 

наприклад, якщо один із банків системи банкрутує, інші банки займають його 

нішу. У випадку, коли змінюється економічна ситуація в країні, у банках одразу 
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змінюють методи діяльності, наприклад, перетворюючись зі спеціалізованих в 

універсальні або навпаки. 

Діяльність банків та фінансових установ в Україні регулюються низкою 

законів, основі з яких: 

1. Закон України «Про банки та банківську діяльність» зі змінами згідно 

Закону № 324-IX від 03.12.2019. 

2. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» зі змінами 

згідно Закону № 2418-VIII від 15.05.2018. 

3. Закон України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» зі 

змінами згідно Закону 2473-VIII від 07.02.2019. 

Нормативне регулювання діяльності банківських установ також здійснюється 

НБУ та великим переліком нормативно-правових актів щодо окремих видів 

діяльності банків, наприклад: кредитні продукти, депозити та вклади, платіжні 

картки і т.д. 

Представлена класифікація елементів другого рівня ієрархії банківської 

системи побудована на функціональних відмінностях між фінансовими 

установами. Але з точки зору системного аналізу, можливо ввести певну 

універсальну модель. Тут і далі розглядається – банк, а також його філіали, оскільки 

саме банк може виконувати усі вищеперераховані функції елементів другого рівня. 

При цьому варто зазначити, що центральний банк в даній роботі не буде 

розглядатися в контексті узагальненої моделі, тому що виконує адміністративну 

функцію, крім того його інші функціональні особливості кардинальним чином 

відрізняються від будь-якої фінансової установи, також центральний банк не надає 

сервісів з обслуговування клієнтів, таким чином вищезазначена установа не може 

бути предметом даного наукового дослідження. 

Дослідженням банків та банківських систем займалися багато зарубіжних та 

вітчизняних вчених: Л. Кіндрацька [1], В. Кротюк [2], Л. Примостка [3], Р.Пітер 

[50], А. Мазаракі [4], М. Алексеєнко [5], О. Васюренко [6], П. Аллен [7], І. 
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Д’яконова [8], О. Костюк [9], А. Мещеряков [10] та інші.  В наведених роботах було 

розглянуто різні аспекти банківської діяльності, а також способи підвищення її 

ефективності. Л. Сергєєва [12], М. Кизим [13, 15], В. Лесик [16], М. Іванов [14], Т. 

Клебанова [15], В. Коваленко [17], В. Галіцин [18], В. Завадська [19] та О. Черняк 

[20] приділяли увагу розробці та дослідженню моделей та методів підвищення 

ефективності банківської діяльності, зокрема банку як складової економічної 

системи, а також аналітичними системами підтримки прийняття рішень, 

спрямованих на підвищення ефективності функціонування банківських процесів. 

Крім того, як було згадано раніше, чи не найголовнішим аспектом ведення 

банківської діяльності на сьогоднішній момент є дослідження, аналіз та управління 

ризиками. Оскільки втрати при їх настанні можуть призвести до катастрофічних 

наслідків не тільки діяльності конкретного банку, але й економічної системи країни 

в цілому.  

 
1.2. Аналіз загроз, небезпек, ризиків та шахрайства у банках та банківських 

системах 

 

В процесі своєї щоденної діяльності банки та банківська система в цілому 

стикається з необхідністю динамічної підтримки стабільності та безвідмовного 

функціонування автоматизованих ІАС, що забезпечують проходження основних 

банківських процесів. Найпершим та найважливішим інструментом, який 

використовується для виконання поставленої задачі, є теорія аналізу ризиків, що 

виникають у банківській сфері. У банках дана тенденція викликана, зокрема, 

різноманітністю факторів впливу, динамічністю, невизначеністю та складністю 

зовнішнього і внутрішнього середовища банку [51]. При цьому важливо зазначити, 

що основним аспектом, якому необхідно приділити увагу є саме ризики, які 

виникають у інформаційних системах, що наразі майже повністю забезпечують всі 

банківські процеси, зокрема формування та проходження платіжного трафіку. 

Таким чином, процеси, побудовані з метою пошуку рішень щодо ефективного 

управління ризиками та протидії загрозам, природним чином перетворюються в 
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конкретні бізнес-процеси банків. У цьому напрямі накопичився значний науковий 

доробок, генеровані наукові ідеї та практичні рекомендації багатьма як 

вітчизняними, так і зарубіжними вченими та дослідниками, серед яких Т. Бартон 

[52], Г. Берг [53], В. Вітлінський [28, 29], А. Камінський [54], В. Кравченко [55, 56] 

та інші.  

Підтвердженням вищезазначених тез слугують наукові роботи вітчизняних та 

зарубіжних вчених, що займалися дослідженням ризиків, а також особливостей їх 

реалізації у фінансовій сфері та інформаційних системах підтримки діяльності 

фінансових установ. Наприклад, Єкушов А.А. [57], Вітлінський В.В. [29], Волошин 

І.В. [30], Ястремський О.І. [58], Барановський О.І. [59], Марковський О.В. [60], 

Орєхова К.В. [61], Письменна Т.В. [62], Дзедзик І.Б. [63], Bessis J. [64], Härle P. [65], 

Lore M. [66] та багато інших займалися вивченням проблем аналізу ризиків у 

банках. Класифікацію ризиків проводили Савченко А.С. [67],  Мельник С.І. [68], 

Цхададзе Н.В. [69], Бурий К.П. [70], Pyle D. H. [71], Morgan J.P. [72].  Аналізом та 

оптимізацією ризиків, проблемами забезпечення безпеки та надійності фінансових 

установ, в т.ч. банків та банківських систем, займалися Заславський В.А. [21, 22], 

Ушаков І.О. [23], Колодзієв О.М. [31], Гломаздін С.П. [73], Кочетков В.Н. [74],  

Сидько Д.С. [75], Хенлі Е. [32], Bolton R. [24], Brause R. [25], Fawcett  T. [26], Hand 

D.J. [27], Santomero A. M. [76], Saunders A. [11], Sharma S. [33], Sum R. [77]. Крім 

того, питаннями та проблемами забезпечення безпеки банку та впливом ризиків на 

банківську діяльність займалися Вовчак О.Д. [78], Єрмошенко М.М. [79], 

Перехрест Л.М. [34], Стрельбицька Л.М. [35], Яременко С.М. [80] та інші. 

З метою якісного проведення аналізу ризиків, що виникають в банківських та 

інформаційних системах по-перше необхідно визначити базові поняття, що 

складають основу даної області знань. Основними базовими категоріями, що 

посідають визначне місце в теорії аналізу ризиків є «небезпека», «загроза» та 

«ризик». При цьому необхідно зауважити, що багато науковців та експертів в 

області аналізу ризиків мають різні погляди на визначення цих понять та їх суті. 

Очевидно, що вищезгадані поняття є взаємопов’язаними, але у наукових та 

професійних колах також існують розбіжності і щодо поглядів на ці взаємозв’язки. 
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На думку авторів даного дослідження, зв’язок між даними поняттями може 

варіюватись в залежності від предметної області застосування методів та 

алгоритмів теорії аналізу ризиків. Тому для того, щоб визначити місце, суть та 

зв’язок між вищезгаданими термінами для заданої предметної області, необхідно 

провести системний аналіз цих понять та взаємозалежності між ними. 

В різноманітних наукових джерелах поняття ризику викладається з різних 

точок зору. Так, наприклад, у роботі Куркіна М.В. [81] під ризиком розуміється 

ступінь вірогідності певної події, яка може наступити в певний час або за певних 

обставин на території об’єктів економічної діяльності. Згідно визначення науковців 

Дикань В.Л., Воловельської І.В. та Маковоза О.В. [82], ризик – це можливе 

відхилення від намічених результатів як у позитивний, так і у негативний бік. 

Рудніченко Є.М. [83] визначає ризик як суб’єктивно-об’єктивну категорію, що 

пов’язана певною мірою невизначеності результату внаслідок прийнятого рішення. 

Старостіна А.О. [84] трактує ризик як комбінацію трьох елементів: подія, що 

впливає на підприємство та пов’язана з його діяльністю, ймовірність настання 

даної події та наслідки, які унеможливлюють досягнення цілей підприємства. 

Олейніков Є.А. [85] розглядає ризик як можливий результат певної дії, її наслідок 

під впливом факторів невизначеності.  

Наступним кроком перейдемо до аналізу поняття «небезпека». Згідно 

загального визначення, небезпека – це можливість, ймовірність лиха, нещастя, 

шкоди і т.д. При цьому визначення суті поняття трактується наступним чином в 

різних наукових джерелах. Згідно роботи Олейнікова Є.А. [85], під небезпекою 

розуміється цілком усвідомлена, але не фатальна ймовірність заподіяння шкоди, 

що визначається наявністю об’єктивних або суб’єктивних факторів, яким 

притаманні вразливості. Погосова М.Ю. [86] надає наступне визначення поняттю 

небезпеки: небезпека – це існуюча або потенційна можливість дії загрози, вплив 

якої може завдати шкоди будь-якому суб’єкту чи об’єкту. Куркін М.В. [81] 

визначає небезпеку як можливість заподіяння шкоди споживачам та інтересам 

особи, суспільства, держави, при цьому, наприклад, економічна небезпека – це 
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конкретний прояв загрози, ймовірність настання якого вимірюється математично в 

межах від 0 до 1. 

Перед тим, як сформулювати остаточне визначення поняття небезпеки в 

рамках досліджуваної предметної області, пропонуємо розглянути поняття загрози. 

Вінников А. [87] визначає загрозу як нереалізовану, але реально існуючу з 

певною вірогідністю можливість нанесення будь-якого збитку. Олєйніков Є.А. [85] 

та Подлужна Н.О. [88] визначають загрозу як стадію або форму небезпеки. 

Наприклад, Олєйніков [85] надає терміну «загроза» наступне визначення: це 

найбільш конкретна та безпосередня форма небезпеки або сукупність умов та 

факторів, які створюють небезпеку різним суб’єктам. Бандурка О.М. [89] у своєму 

дослідженні визначає небезпеку як форму загрози. Куркін М.В. [81] також 

стверджує, що загрозою є можлива небезпека або сукупність факторів та умов, які 

ставлять небезпеку у крайньому вираженні потреб та інтересів особи, суспільства, 

держави. Інші дослідники, наприклад, Ліпкан В.А. [90] наголошує, що в роботі з 

небезпеками та загрозами визначну роль відіграють саме наслідки, що 

спричиняються реалізацією небезпеки чи загрози. 

Задля досягнення однозначності у визначеннях, пропонуємо додатково 

розглянути більш докладно терміни ризик та загроза, оскільки в багатьох наукових 

дослідженнях дані поняття ототожнюються або межі між ними є недостатньо 

неочевидними.  

Як було згадано вище, у деяких дослідженнях загроза визначається як ризик. 

Наприклад, у науковій роботі Гамзи В.А. [91] стверджується наступне: вивчення 

банківських ризиків є обов’язковою інформаційною основою розробки практичних 

заходів, що спрямовані на забезпечення економічної безпеки банку в цілому, його 

елементів і конкретних операцій та угод. Названі заходи покликані попереджати дії 

і події, які несуть загрози майну, інфраструктурі і самому існуванню банку. В теорії 

і на практиці такі загрози прийнято називати ризиками. А згідно дослідження 

Перехрест Л.М. [34], загроза являє собою специфічну форму ризику, при цьому 

реалізації загрози сприяють певні дестабілізуючі обставини, що викликають 

проблеми в процесах діяльності комерційних банків. У праці Мігуса І.П. [92] та 
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Лаптєва С.М. [93] під ризиком розуміється результат впливу загроз на діяльність 

установи, а під загрозою – подію, що впливає на діяльність підприємства. Ляшенко 

О.М. [94] наголошує, що поняття ризик містить в собі певний дуалізм. На думку 

цього автора, ризик – усвідомлена частина небезпеки або загрози, спрямована на їх 

усунення. 

Аналіз досліджень тільки підтверджує початковий тезис щодо існування 

певних розбіжностей у визначенні базових понять теорії аналізу ризиків. З огляду 

на вищевикладене, діалектика різних наукових джерел між поняттями загроза та 

небезпека не дає можливості надати однозначне визначення цим термінам. Тому в 

даному дослідженні пропонується певне припущення щодо однозначного 

визначення цих понять. 

Таким чином, з точки зору авторів даного наукового дослідження, ризик – це 

невизначена подія або умова, яка в разі виникнення має позитивний або негативний 

вплив на репутацію компанії, призводить до прибутку або втрат у кількісному або 

якісному вираженні. Ризик завжди пов’язаний з поняттям ймовірності настання 

певної події.  

Також, будемо вважати, що різниця між загрозою та небезпекою полягає в 

тому, що загроза являє собою потенційну можливість реалізації небезпеки. Тобто, 

загроза – це результат впливу можливої небезпеки, будь-які обставини або події, 

що виникають у зовнішньому або внутрішньому середовищі, які можуть бути 

причиною порушення політики безпеки інформації та/або нанесення збитків 

автоматизованій системі. Спробою реалізації загрози будемо називати небезпекою, 

а в розумінні інформаційної системи – атакою. 

Крім того, важливо зазначити, що певний виправданий ризик може не 

заподіяти шкоди банківській установі, у той час як загроза, що виникає, ніколи не 

може призвести до поліпшення ситуації в банку або принести прибуток. Загроза 

завжди означає несення втрат та збитків [68]. 

Аналізу взаємозв’язків між небезпеками, загрозами та ризиками присвячено 

багато наукових робіт, але частина науковців розходяться у визначенні цих 

взаємозалежностей. Тому після визначення суті основних понять теорії аналізу 
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ризиків, перейдемо до аналізу взаємозв’язків між ними з метою більш точного 

визначення їх застосування у досліджуваній предметній області. Наприклад, у 

роботах Васильцева Т.Г. [95] та Барановського О.І. [96] загроза є наслідком 

виникнення ризику. В той самий час у дослідженнях Мігуса І.П. [92] та Лаптєва 

С.М. [93] загроза передує ризику. Зв’язки між небезпекою, загрозою та ризиком 

також не є однозначними. Куркін М.В. [81] визначає небезпеку наслідком загрози, 

а в свою чергу загрозу – наслідком ризику. У протилежність дослідженням Куркіна 

[81], Кузнєцов В. [97] та Семенютіна Т.В. [98] вважають небезпеку наслідком 

ризику, а загрозу наслідком небезпеки. В той самий час Рудніченко Є.М. [83] 

стверджує, що саме ризик є наслідком загрози, коли загроза є наслідком небезпеки. 

Згідно методології аналізу ризиків, опис ризику складається з декількох 

елементів, а саме: джерело ризику, множина сценаріїв виникнення ризику, 

множина можливих дій, спрямованих на протидію та запобігання виникненню 

ризиків, наслідки реалізації ризику. Джерелом ризику є потенційні небезпеки, що 

виникають у середовищі, множину сценаріїв реалізації небезпек формують загрози, 

тобто загрози переводять небезпеку з можливості у реальну площину, вони є 

емпіричним проявом небезпеки. Авторське бачення проблематики теорії аналізу 

ризиків зображено на рис.1.2. 

 

 
Рисунок 1.2. Механізм аналізу ризиків. 
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Проведений аналіз наукових джерел, дає можливість зробити висновок, що всі 

дослідження науковців з питань методології аналізу ризиків, сходяться на думці, 

що головним завданням забезпечення безпеки та безперервного функціонування 

системи є запобігання та максимальне нівелювання можливого негативного впливу 

внутрішніх та зовнішніх факторів, які мають дестабілізуючий вплив на середовище 

та систему в цілому. Таким чином, ідентифікація та протидія загрозам (як основної 

складової частини ризику) є найбільш пріоритетним завданням для забезпечення 

безпеки та стабільності функціонування банківської установи. 

Існує багато підходів до класифікації загроз ІС, пропонуємо розглянути 

основні з них [89, 92, 99]: 

1. Залежно від можливості прогнозування: загрози поділяють на передбачувані 

та непередбачувані. Передбачуваними вважаються загрози для яких відомі 

джерела та механізми виникнення. 

2. Залежно від джерела: загрози поділяють на об’єктивні та суб’єктивні. 

Суб’єктивні загрози виникають як наслідок навмисного або ненавмисного 

втручання в діяльність установи певного суб’єкта (працівник, конкурент, 

держава і т.д.), що можуть нанести шкоду або певних збиток банку. 

Об’єктивними вважаються загрози, що виникають незалежно від взаємодії 

суб’єкта, тобто банку, із зовнішнім та внутрішнім середовищем, наприклад, це 

можуть бути певні форс-мажорні обставини, ухвалення нових законів, що 

регулюють банківську діяльність та можуть мати негативний вплив, наукові 

відкриття, що можуть знецінити діяльність фінансової установи. 

3. Залежно від можливості запобігання: виділяють форс-мажорні 

(непередбачувані події, що виникають раптово: стихійні лиха, катастрофи і т.д.) 

та не форс-мажорні (раніше ідентифіковані, заздалегідь передбачені та можуть 

бути відвернуті своєчасними заходами протидії) фактори [100]. 

4. За ймовірністю виникнення: досить вірогідні, вірогідні, маловірогідні або 

явні – реально існуючі, визначені, можуть виникнути з певною ймовірністю та 

латентні – приховані, невизначені, виникають раптово та можуть заподіяти 



 25 

великої шкоди, зазвичай їх усунення потребує значної кількості ресурсів та 

грошових коштів [99]. 

5. За природою виникнення загрози можна поділити на: політичні, економічні, 

техногенні, кримінальні, правові, екологічні, конкурентні і т.д. 

6. За об’єктом впливу: загрози для персоналу, майна, техніці, інформації, 

клієнтам і т.д. 

7. Залежно від величини збитку (втрат): 

a. Незначний (несуттєвий) збиток, наприклад, втрата майна або елементів 

інфраструктури, які банк може відновити за рахунок власних внутрішніх 

резервів без загрози втрати існування або переходу в позаштатний режим 

роботи. 

b. Граничний (суттєвий) збиток, настання якого вимагає суттєвих зусиль, 

ресурсів та грошових коштів для відновлення працездатності банківської 

установи, може призвести до невиконання зобов’язань банку перед державою 

та клієнтами, граничний збиток може поставити банк на межу існування та 

спричинити навіть припинення діяльності. 

c. Значний (катастрофічний) збиток – втрата майна або елементів 

інфраструктури, відшкодування яких не представляється можливим, 

настання даного типу збитку тягне за собою ліквідацію або реорганізацію 

банку.  

8. За ознакою віддаленості у часі: безпосередня, близька (до 1 року), далека 

(більше 1 року) [101].  

9. За сферою виникнення (походженням) існують зовнішні та внутрішні 

загрози. 

10.  За заподіяним збитком: матеріальний, моральний. 

11.  За причинами появи: навмисні або стихійні. 

Найбільш поширеним та часто використовуваним способом класифікації 

загроз, є їх поділ на зовнішні та внутрішні [34, 102-105]. Внутрішні загрози 

характеризуються чинниками, які безпосередньо генеруються банком або є 

частиною його внутрішнього середовища. Відповідно до зовнішніх загроз 
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належать загрози, які є результатом впливу зовнішнього середовища на діяльність 

банку [106]. За об’єктами виникнення (небезпеками) зовнішні та внутрішні загрози 

можна поділити наступним чином [102]: 

1. Загрози безпеці банку з боку зовнішнього середовища: клієнти банку, партнери 

банку, конкуренти, кримінальні формування, державні установи, громадяни (не 

клієнти банку). 

2. Загрози безпеці банку з боку внутрішнього середовища (головним чином з боку 

працівників банку): власники та акціонери, адміністрація банку, менеджери 

підрозділів, спеціалісти банку. 

Далі пропонуємо розглянути класифікацію банківських ризиків. Банківський 

ризик – це сукупність внутрішніх та зовнішніх чинників, які призводять до 

настання подій, що впливають на банківську діяльність та можуть призвести до 

непередбачуваних результатів, які можуть також призвести до фінансових та 

нефінансових втрат. Джерелами виникнення ризиків можуть виступати як 

внутрішні, так і зовнішні об’єкти. Таким чином пропонуємо розглянути наступну 

класифікацію, що схематично відображена на рис. 1.3 [107]. 

 
Рисунок 1.3. Класифікація банківських ризиків. 
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Фінансові ризики пов’язані із можливістю втрат фінансових коштів, 

наприклад, у зв’язку з невиконанням позичальником зобов’язань перед 

кредитором, протизаконного використання платіжних засобів (даних рахунків, 

платіжних карток і т.д.), коливання курсів валют. 

Управлінський ризик виникає в результаті неправильних стратегічних рішень, 

зловживанню повноваженнями співробітниками банку, службовою халатністю, 

що, в свою чергу, може призвести до витоку чутливої інформації та порушити 

інформаційну безпеку банку. Функціональні ризики виникають через внутрішнє та 

зовнішнє шахрайство, помилки, несанкціоновані дії з документами та платіжними 

інструментами, недотримання технологічних та юридичних вимог. Зовнішні 

ризики виникають через вплив зовнішніх об’єктів, наприклад, змін у 

законодавчому регулюванні діяльності банків та банківських установ, стихійних 

лих тощо. 

Важливо зазначити, що з огляду на розглянуті класифікації, основним 

об’єктом, що підлягає захисту є чутлива інформація, що зберігається та циркулює 

в банку та за його межами. Інформація чи не найчастіше виступає об’єктом впливу 

конкурентів та шахраїв, що, в свою чергу, зумовлює загострення питань її захисту 

від зовнішнього та внутрішнього впливу, незаконного використання та 

несанкціонованого доступу до неї. Стрімке поширення використання широкого 

інструментарію інформаційних технологій в щоденній банківській діяльності 

призводить до ще більшого загострення необхідності забезпечення інформаційної 

безпеки у банку. 

Інформаційна безпека банку – стан захищеності інформаційної взаємодії в 

банківській системі, що забезпечує безперервність бізнесу та банківської установи 

в цілому, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність 

інформації про клієнтів банку та банк, а також комплекс заходів, спрямованих на 

забезпечення захищеності чутливої інформації від несанкціонованого доступу, 

використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, 

перевірки запису чи знищення. Загроза інформаційній безпеці або інформаційна 

загроза – будь-які обставини або події, що можуть бути причиною порушення 
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політики безпеки інформації та/або нанесення збитків автоматизованій системі. 

Спробу реалізації загрози називають атакою. 

Питанням забезпечення інформаційної безпеки банку присвячено багато 

досліджень вчених з різних куточків світу: К.І.Бєлоусова [108], М.І.Зубок [109], 

А.І.Марущак [110], Ю.В.Ролдугіна [111], Є.М.Бодюл [112] та інших. Але проблеми 

забезпечення інформаційної безпеки все ж таки залишаються недостатньо 

вирішеними та потребують подальшого вивчення з огляду на появу нових загроз 

банківській безпеці. 

Реалізація загроз інформаційної безпеки відбувається в наслідок злочинних 

дій шахраїв (зловмисників), а також через певний непередбачуваний збіг обставин, 

наприклад: помилки програмного забезпечення (ПЗ), людський фактор 

(неуважність, халатність співробітників) або стихійні лиха. Важливо зауважити, що 

загрози, реалізація яких спричинена людським фактором, можуть бути 

спровоковані як зовнішніми, так і внутрішніми учасниками процесу. Тому окремим 

видом загроз необхідно виділити різноманітні прояви банківського шахрайства. 

Банківське шахрайство – це використання потенційно незаконних засобів для 

отримання грошей, активів чи іншого майна, яке перебуває у власності або 

утриманні фінансової установи, або для отримання грошей від вкладників шляхом 

шахрайського виступу в якості банку чи іншої фінансової установи. У багатьох 

випадках банківське шахрайство є кримінальним злочином. Незважаючи на те, що 

деякі пункти законів про банківські шахрайства відрізняються залежно від 

юрисдикції, термін банківське шахрайство застосовується до дій, які 

використовують схему чи штучну схему, на відміну від пограбувань чи крадіжок. 

Термін «кібершахрайство» виникає, коли для здійснення шахрайських дій 

використовується цифрові технології, зокрема, Інтернет з метою викривлення, 

спотворення, підміни або приховування даних та, як наслідок, отримання 

несанкціонованого доступу до чутливої інформації (в т.ч. платіжних даних 

клієнтів), введення в оману або маніпуляцій з програмними комплексами та 

подальшого отримання злочинної вигоди. 



 29 

Заходи, що застосовуються банками в якості протидії шахрайство є не завжди 

ефективним, оскільки технології шахрайства постійно змінюються та 

удосконалюються. Крім того, досить поширеним є внутрішнє шахрайство, що 

виникає внаслідок змови, злочинної діяльності або халатності співробітників 

банку. Дослідження вказують, що близько 80% втрат банки несуть через 

неправомірні або хибні дії своїх співробітників. Таким чином банки мають 

постійно удосконалювати та поліпшувати засоби захисту, оскільки поширення 

випадків шахрайства спричиняє відтік клієнтів та втрату прибутків банку. 

Аналізом проблем кібершахрайства у банках займалося багато зарубіжних та 

вітчизняних вчених. Так, наприклад, Д.Н.Козлов [113], О.Саяпін [114], 

А.М.Шевченко [115] та інші проводили дослідження щодо класифікації суб’єктів 

захисту, аналізом сучасних шахрайських операцій в банках займалися 

О.В.Кришевич [116], С.В.Шапочка [117], С.В. Поперешняк [118]. Щодо способів 

захисту від шахрайства з використанням методів системного аналізу, 

математичного моделювання та побудовою автоматизованих інформаційних 

систем прийняття рішень займалися: С.Мастицький, Е.Балдін, Н.Паклін, 

В.Орешков, А.Шипунов, S.Guido, W.Meira, A.S.Muller, J.Stanton, J.Dean та багато 

інших [119]. 

Повсякденне використання платіжних карт, емітованих банком, а також 

стрімке поширення безготівкових платежів зробило платіжні картки та платіжні 

дані клієнтів чи не найбільш популярним об’єктом впливу шахраїв. Але платіжні 

картки не завжди є основним інструментом отримання злочинної вигоди. 

Проведений аналіз показав, що види шахрайства залежать не тільки від продуктів 

та послуг, що надаються банківськими установами, а й від технологій, на які 

націлені шахрайські дії. Можна виділити такі основні об’єкти, що найбільш часто 

потерпають від шахрайства, а також кібершахрайства [120]: 

• Банківські продукти: кредити, депозити, платіжні картки, чеки. Найбільш 

поширеним є шахрайство з платіжними картками (дебетними і кредитними), 

але інші продукти також наражаються на небезпеку. Так, наприклад, 
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власники рахунків наражаються на небезпеку через розкрадання коштів або 

шахрайство з іншими типами банківських рахунків. 

• Банківські бізнес процеси, коли, наприклад, відкриття рахунків відбувається 

з порушенням законодавчих норм або технічних карт. 

• Банкомати та платіжні сервіси у мережі Інтернет. 

• Транзакції та операції, що проводяться клієнтами банку. 

Різнотипні загрози та шахрайство, що виникають у банках та банківських 

системах, викликає загострення необхідності розробки нових методів та 

інформаційних систем забезпечення захищеності банківського середовища. Крім 

того, для збереження позицій на ринку та лояльності клієнтів, банкам необхідно 

мати відповідні інструменти для прийняття компромісних рішень щодо можливості 

акцептування певної міри впливу при реалізації загроз. Такими інструментами є 

СППР, побудовані у вигляді людино-машинних технологій. 

 

1.3. Сучасні методи прийняття рішень та інформаційні технології при 

дослідженні безпеки і ризиків та їх застосування 

 

З огляду на велику кількість різних типів загроз та шахрайства, що виникають 

у щоденній банківській діяльності, а також на динамічність у методах атак, банки 

стикаються з багатокомпонентною проблемою: їм необхідно стати більш 

ефективним у  виявленні і зниженні рівня шахрайства, ризиків та загроз, більш 

ефективним і швидким в підтримці бізнесу та виконанні потреб клієнтів, більш 

пристосованими до підтримки прийняття рішень в рамках всієї організації, і краще 

відповідати нормативним очікуванням. Основні методи протидії шахрайству та 

загрозам у банку, які будуть розглянуті в даному розділі, також з часом втрачають 

свою ефективність та потребують модифікації, оскільки, як було згадано вище, 

технології атак постійно змінюються та удосконалюються, а також залишаються 

відкритими питання застосування СППР та теорії прийняття рішень з метою 

виявлення допустимих рівнів втрат в процесах банківського ризик менеджменту. 
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Забезпечення ефективної інформаційної безпеки інформаційно-аналітичних 

систем є фундаментальною основою для успішного функціонування банків, 

банківських та платіжних систем, які зазначаються як критична інфраструктура 

країни [121, 122]. Реалізація бізнес-процесів неможлива без використання 

різноманітних захищених інформаційно-аналітичних та комп’ютерних систем. 

Шляхи та задачі забезпечення інформаційної безпеки таких систем виходячи з 

різних умов, цільових задач забезпечення рівня захисту, вимагають реалізації 

різнотипних альтернативних рішень з організації безпеки [123, 124]. Для 

обґрунтування необхідного рівня захисту, приймається до уваги множина факторів, 

що складають основу виконання функціональних задач організації та стандарти з 

проблем інформаційної безпеки [125, 126]. В процесі діяльності банки здійснюють 

аналіз та оцінку ризиків щодо міри їх впливу та загроз, які виникають, постійно 

ставлять задачі вдосконалення та оптимізації структури систем захисту та 

кібербезпеки. Оптимізація систем безпеки передбачає генерацію різноманітних 

компромісних рішень, серед яких є такі що допускають прийнятними певні ризики, 

і це може використовуватись банками для збільшення своїх прибутків. Крім того, 

для визначення необхідного рівня захисту, приймається до уваги множина 

факторів, що складають основу функціонування відповідної системи [127].  

Існує гостра потреба в удосконаленні систем забезпечення управління 

ризиками в банках та платіжних системах, що викликано різноманітністю нових 

факторів впливу та типами шахрайства, які активно і динамічно розвиваються у 

зв’язку із глобальною діджиталізацією, невизначеністю та складністю зовнішнього 

і внутрішнього середовища їх функціонування.  

Сучасні інноваційні ідеї та практичні рекомендації багатьох вітчизняних та 

закордонних вчених та дослідників з проблематики ризик менеджменту поширені 

в наукових публікаціях. В роботах [53-55, 128] представлені результати досліджень 

щодо пошуку рішень для ефективного управління ризиками та протидії загрозам, 

які покладаються в основу конкретних бізнес-процесів банків та платіжних систем 

та їх реалізацію у відповідних інформаційно-аналітичних системах [21-22, 129]. 

Запропонована система класифікації ризиків банків та платіжних систем, 
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проведено їх аналіз та особливості реалізації у фінансовій сфері та інформаційних 

системах фінансових установ [72, 130, 131]. Математичні моделі та алгоритми 

аналізу ризиків в банківській діяльності та проблеми забезпечення безпеки банків 

та платіжних систем розглядається в [27, 73, 132, 133].  

В сучасних умовах, управління ризиками дедалі більше віддаляється від 

жорсткої цільової установки їх уникнення та мінімізації і спрямовується на 

формування компромісних варіантів рішень – можливості прийняття певного рівня 

ризику та його використання на користь банку. Це пов’язано з тим, що при 

реалізації бізнес-процесів виникають різного типу ризики, одні з яких потребують 

зниження, інші – аналізу та врахування. Система управління ризиками органічно 

охоплює всі бізнес-процеси, і реалізує ефективний ризик менеджмент і 

компонентою загальної системи забезпечення інформаційної безпеки фінансових 

систем. 

З системної точки зору, оцінка ризику ! базується на врахуванні трьох його 

складових: 

                                                 ! = #! ∙ #" ∙ %,                (1.1) 

де #! – ймовірність загрози; #" – вразливість об’єкта до загрози; 	%– оцінка збитку 

при реалізації загрози. 

При реалізації інформаційно-аналітичних систем для банків застосовується 

сценарний підхід в основі якого є покладено використання альтернативних 

моделей і методів для підтримки бізнес-процесів та забезпечення систем захисту 

[38, 132, 134]. Основи даного підходу розвивались при розробці СППР [23, 135], де 

важливим було комбінування моделей та методів, правила формування 

інформаційних та логічних зв’язків між компонентами СППР, що дозволяло 

реалізувати альтернативні сценарії та послідовність розв’язання задач. 

Математичні моделі та методи оцінки ризиків визначено у Керівництві з 

проведення оцінювання ризиків NIST SP 800-30 [136], та методології оцінки 

ризиків OWASP [137]. Вони передбачають оцінювання рівня втрат та імовірності 

реалізації ризику за якісною шкалою без її кількісної інтерпретації. В більш 

складних методах, таких як OCTAVE, Allegro, MEHARY, Magerit [138] 
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враховується вплив взаємозв'язків інформаційних ресурсів, а при формуванні  

заходів захисту використовуються бази можливих загроз. Особливістю цих робіт є 

те, що оцінка збитку проводиться за основі єдиного узагальнюючого показника. 

Його оцінка проводиться без формалізованої структуризації думок експертів по 

окремих критеріях які входять складовими в агрегований показник збитку. 

Аргументація значного позитивного впливу на удосконалення результатів 

оцінювання на основі структуризації думок експертів при оцінці збитку на основі 

багатьох критеріїв представлено в [139, 140].  

При реалізації сценарного підходу важливим компонентом ефективності 

ризик менеджменту є досконалість моделей та методів визначення вартості збитків, 

що можуть виникати при реалізації певних загроз та ризиків для  інформаційно-

аналітичних систем банку. Точність оцінки можливого збитку є певною мірою 

достовірності оцінки ризику, надійності визначення найбільш вразливих точок 

небезпек та мінімізації ризику з метою використання заходів для досягнення 

встановлених стандартів та гарантій.  

В наукових публікаціях оцінка вартості збитку розглядаються як комплексний 

багатокритеріальний показник, що характеризується не тільки фінансовими 

втратами. В роботі [141] запропонована теоретична модель оцінки факторів, що 

визначають компроміс на основі двох критеріїв – рівня банківської конкуренції та 

рівня ризику на кредитному рівні. В [142] величина збитку розглядається як сума 

біноміально розподілених випадкових величин, що залежать від параметрів атак та 

захисту, що об’єднує економічні втрати, час та витрати відновлення.  

Аналіз сучасних напрямків досліджень показує,  що оцінювання можливого 

збитку відходить від стандарту врахування тільки фінансових витрат, вимагає 

використання великих об’ємів статистичних даних які збираються з різноманітних 

джерел: аналогічні випадки, інформація від різних організацій (державні органи, 

команди реагування на комп'ютерні надзвичайні події, галузеві асоціації, банки, 

публікації та електронні інформаційні ресурси). На їх основі можуть формуватися 

кількісні показники збитків, удосконалення методів якісної оцінки інформаційних 

ризиків з врахуванням людського фактору, математичних моделей та методів 
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експертного оцінювання. Разом з тим надійність цих даних не є гарантовано, що 

вимагає подальших досліджень. Відкритим залишається питання оцінки вартості 

інформації, що фактично втрачається в результаті інцидентів. З позицій системного 

підходу необхідно визначити принципи розробки та вимоги до альтернативних 

сценаріїв, моделей та методів, які є основою для їх реалізації при дослідженні 

загроз та оцінці очікуваних збитків. 

Спираючись на проведений аналіз літературних джерел можливо зробити 

висновок, що на сьогоднішній день не є достатньо дослідженими можливості 

прийняття того чи іншого рівня збитку при реалізації загроз, що виникають в 

процесі банківської діяльності. Для цього необхідно розробити відповідний 

інструментарій для проведення експертної оцінки втрат від реалізації загроз при 

проходженні банківських процесів з метою подальшої класифікації отриманих 

оцінок. Результати проведення оцінки збитків від реалізації тієї чи іншої загрози 

можуть бути використані для подальшого прийняття рішень щодо можливості 

прийняття прогнозованого рівня збитку при реалізації загрози з метою поліпшення 

ефективності банківської діяльності. Застосування даного підходу дозволить 

знайти раціональний компроміс між необхідністю посилення засобів захисту у 

банківській діяльності з метою зменшення втрат та ефективним веденням бізнесу, 

оскільки досить часто введення жорстких обмежень може негативно вплинути на 

конкуренту спроможність банку на ринку. 

 

1.4. Інформаційно-аналітичні системи для забезпечення безпеки, управління 

ризиками та виявлення шахрайства у банках і банківських системах 

 

У сфері  протидії загрозам та виявлення шахрайства у банках та платіжних 

системах було проведено багато досліджень [143, 144]. Класифікація методів 

виявлення загроз та запобігання шахрайству в банках представлена на рис. 1.4. 

Важливо зазначити, що кожен метод має свої переваги та недоліки, тому 

застосування того чи іншого алгоритму має бути засноване на вимогах задачі, що 

вирішується. 
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Рисунок 1.4. Класифікація методів виявлення загроз та запобігання 

шахрайству в банках. 

C. Carter та J. Catlett [145] досліджували підхід до машинного навчання на базі 

дерев рішень та дерев ймовірностей для оцінки кредитного ризику задля 

визначення можливих втрат. Hanagandi [146] представив метод оцінювання 

шахрайства з використанням мережі радіальних базисних функцій з 

кластеризацією на основі щільності та історичної інформації про виконані 

транзакції для обчислення ризику шахрайських дій. Ghosh та Reilly [147] 

запропонували модель виявлення підозрілих дій, засновану на нейронній мережі 

прямого поширення вхідними даними для якої служить множина транзакції 

певного користувача. Автори дослідження також стверджують, що системи, 

побудовані на основі правил, є більш ефективними при розпізнаванні шахрайських 

дій та мають менший відсоток хибно-позитивних спрацювань. Dorronsoro [148] 

використовував нейронну мережу та нелінійний дискримінантний аналіз Фішера, 

щоб запропонувати онлайн систему для виявлення шахрайства з кредитними 

картами. K. R. Seeja [149] запропонував нову модель виявлення шахрайства з 

використанням кредитної картки, побудувавши модель, що навчається за 

допомогою асоціативних правил. S. Suganya [150] було розроблено метод 

метакласифікації Firefly для виявлення шахрайства з кредитними картами. 
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K.Hassibi [151] використовував штучну нейронну мережу (ШНМ), що навчається 

методом зворотного поширення помилки для виявлення шахрайських операцій. 

Maes [152] використовував байєсівські мережі та ШНМ для виявлення шахрайства 

з кредитними картами. Його дослідження виявили, що продуктивність байєсівської 

мережі вища у порівнянні з ШНМ. Деякі дослідники використовували метод 

кластеризації, самоорганізуючу нейронну мережу, наприклад, Заславським В.А. та 

Стрижак А.А. було використано самоорганізаційні карти Кохонена (SOM) для 

виявлення шахрайства у платіжних системах на основі поведінки клієнтів [21, 22]. 

Srivastava [153] розробив модель виявлення шахрайства за допомогою кредитної 

картки з використанням прихованої моделі Маркова. Цікаві результати отримав 

Sanchez [154] застосувавши для виявлення шахрайства побудову нечітких 

асоціативних правил для вилучення знань з бази даних транзакцій по кредитних 

картках. Lu і Ju [155] маючи базу даних, що складається з набору незбалансованих 

даних по транзакціям, використовували для аналізу та виявлення можливих 

шахрайських транзакцій багатокласову зважену опорно-векторну мережу. Kumari 

P. [156] у роботі запропонував використання комплексного класифікатора. У 

такому класифікаторі поєднуються декілька методів розпізнавання, наприклад, 

метод голосування, найближчих сусідів, класифікація через регресію і т.д. 

Класифікатори можуть використовуватись як послідовно, так і паралельно. Перед 

цим було проведено попередню обробку даних по транзакціям за допомогою 

технології SMOTE. Дослідження показало високу ефективність використання 

комбінованих класифікаторів незалежно від того чи були дані для аналізу 

попередньо оброблені.  

Пропонуємо додатково провести класифікацію наявних досліджень в розрізі 

використаних методів. 

Першим класом систем розглянемо системи підтримки прийняття рішень або 

системи, побудовані на основі дерев рішень. Така експертна система накопичує та 

аналізує дані, визначаючи пробіли в інформації або необхідність у прийнятті 

рішення з боку людини. Використовуючи представлення наявних та необхідних 

даних у форматі, який є зрозумілим для людини, система взаємодіє з експертом для 
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отримання затребуваних даних та прийняття фінального рішення про вирішення 

проблеми. Експертні системи були розроблені для вирішення реальних проблем, 

які неможливо або достатньо складно перекласти мовою програмного коду. 

Експерти використовуються системою для накопичення знань та побудови на 

основі отриманих знань символічних правил, що можуть бути використані при 

вирішенні певної задачі. У більш пізніх реалізаціях правила можуть бути створені 

з використанням методів машинного навчання, таких як індуктивне навчання, яке 

витягує правила безпосередньо з набору даних [157]. Експертні системи створюють 

прозоре рішення, яке може призвести до кращого розуміння людини – важливої 

вимоги галузі аналізу та виявлення шахрайства у платіжних системах.  

В свою чергу експертні системи поділяються на декілька класів. Перший був 

вже згаданий вище – це дерева рішень, засновані на наборі правил. У роботі Shao 

[158] зазначено, що експертні системи широко використовуються в індустрії 

платіжних систем. Важливо зазначити, що дані системи є актуальними і в  наш час. 

Експерти в області виявлення платіжного шахрайства створюють правила, які 

перетворюються в символьні конструкції експертної системи. Але у дослідженні 

Dazeley [159] наголошується, що залучення експертів в області для формування 

навіть невеликого набору правил є достатньо фінансово затратним та довгим 

процесом. Хоча варто зазначити, що добре сформовані метрики є достатньо 

ефективним та простими для розуміння. Зовнішнє середовище постійно 

змінюється, тому фіксовані правила часто потребують оновлення. Тому подібну 

систему може бути досить складно адаптувати до нового виду, наприклад, платежів 

або шахрайства. Такі зміни можуть також потребувати значних витрат та 

збільшення комп’ютерної потужності. 

Наступним підкласом розглянемо інший вид дерев рішень – randomforest або 

випадковий ліс. Дерева рішень створюються як класифікатор з використанням 

індуктивного навчання шляхом створення деревоподібної структури, яка 

намагається відокремити класи на взаємовиключні підгрупи на кожному вузлі 

дерева. Перевагою використання цього методу є те, що створене дерево може бути 

розглянуто як набір правил, схожий на представлення правил в експертній системі. 
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Існує багато загальновідомих алгоритмів для генерації дерев рішень з навчальних 

векторів, приклади можна знайти в роботах Quinlan [160, 161] та Cohen [162]. 

Також один із прикладів застосування розглядається у роботі Geurts [163], де певні 

характеристики обираються випадковим чином з випадкової підмножини всіх 

можливих альтернатив для формування вузла дерева та порогу, обраного на основі 

певних інформаційних критеріїв. Таким чином генерується велика кількість дерев, 

які у сукупності покривають множину можливих рішень. 

Ще одним прикладом використання експертної системи з побудовою дерева 

рішень є дослідження Kokkinaki [164], де дерево рішень використовується для 

формування профілю користувача. Кожен вузол дерева зберігає список звичок, 

притаманних типовій поведінці користувача-власника платіжної картки. Коли нова 

транзакція обробляється системою, проводиться аналіз чи відповідає дана 

транзакція елементам у списку звичок користувача. У випадку, коли жодних 

співпадінь не знайдено, транзакція відбраковується та вважається підозрілою. На 

жаль, на основні даного дослідження не було проведено практичних 

експериментів, але незважаючи на це, можна зробити висновок, що 

запропонований метод є достатньо ефективним для виявлення аномальних подій та 

транзакцій. Також одним з методів виявлення аномалій з використанням 

модифікованого дерева прийняття рішень описаний в роботі Jianyun [165]. Даний 

метод розроблено на базі рішення, запропонованого у 2000 році Han [166]. 

Перевагами даних методів є простота у реалізації та зрозумілість результатів, 

але експертні системи на основі дерев рішень важко реалізувати для вирішення 

більш  складних адаптивних задач. Тому останнім часом більш використовуваними 

є системи штучного інтелекту, еволюційні алгоритми, нейронні мережі або 

комбіновані підходи, що містять в собі поєднання декількох алгоритмів для 

вирішення поставленої задачі. 

Наступним сімейством методів, які пропонуємо розглянути, є методи 

побудовані на нейронних мережах. Для розробки систем виявлення та аналізу 

шахрайства використовується як навчання з учителем (supervised neural network), 

так і без вчителя (unsupervised neural network). Так, наприклад, Dorronsoro [167] ще 
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у 1997 році запропонував технічно застосовану онлайн систему моніторингу 

шахрайства на основі нейронного класифікатора, основним обмеженням даної 

розробки була необхідність наявності заздалегідь кластеризованих даних за типом 

рахунку. Схожі концепти були запропоновані: Алексеровим (система «Card watch») 

[168], система заснована на алгоритмі зворотного розповсюдження помилки [153], 

FDS [169], самоорганізаційні карти Кохонена [21,22] та багато інших. Brause, в 

роботі [25], запропонував алгоритм аналізу даних (data mining), що використовує 

нейронні мережі для виявлення шахрайства з кредитними картками. 

Крім того, досить поширеним є використання байєсівської мережі, зокрема їх 

застосовують для виявлення шахрайства у телекомунікаційній мережі [170], а 

також і для виявлення шахрайства, пов’язаного із платіжними картками. Оцінки 

роботи даного методу є досить оптимістичними, але дана група рішень має певний 

недолік – обмеження у часі. Також нейронні мережі широко застосовуються при 

побудові експертних систем моніторингу та виявлення шахрайства [171]. 

Генетичні алгоритми також рекомендують як предиктивні методи для 

виявлення та запобігання шахрайству. Так, наприклад, Bentley в роботі [172] 

запропонував алгоритм на основі генетичного програмування з метою визначення 

логічні правила, що допоможуть класифікувати транзакції у два класи: підозрілі та 

не підозрілі. Chan розробив алгоритм визначення підозрілої поведінки [173]. 

Унікальність даного алгоритму полягає в тому, що модель поведінки оцінюється за 

допомогою модель витрат, в той час як у інших дослідження використовуються такі 

міри як цінність помилки або хибнопозитивність чи хибнонегативність. Wheeler 

[174] розробив ідею використання комбінованого підходу, де використовуються 

різні моделі та алгоритми для поліпшення точності результатів прогнозування. 

Дане дослідження показало, що використання методів пошуку найближчого сусіда 

та ймовірнісних алгоритмів є найбільш підходящим для задачі класифікації та 

можуть бути посиленими певними алгоритмами діагностування для побудови 

системи підтримки прийняття рішень. 

Використання прихованої моделі Маркова базується на методах збору та 

аналізу статистики. За допомогою статистичних даних будується параметричний 
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розподіл ймовірності виникнення спостережуваних ознак [175]. Так, наприклад, у 

роботі Srivastava [176] представлено предиктивну модель поведінки користувача 

на основні транзакцій, що здійснюються по платіжній картці. Даний алгоритм є 

досить цікавим з точки зору використання тимчасових послідовностей для 

виявлення шахрайства та має досить низький рівень хибнопозитивних результатів 

(FPR). Але обчислювальна складність даного алгоритму зростає лінійно в 

залежності від кількості наборів послідовностей транзакцій, тому запропоноване 

рішення є достатньо складним для реалізації розшиваних програмних комплексів, 

де аналіз поведінки проводиться під кожного клієнта окремо. В роботі [177] 

клієнтів кластеризовано на основі паттернів їх поведінки, а саме шаблонів витрат 

коштів. Для кожного кластера можливий стан переходу транзакції розраховується 

за допомогою прихованої моделі Маркова на основі пропорції активованих 

транзакцій на інших кластерах. Patel [178], Vaidya [179], Mule [180] та Thosani [181] 

у своїх роботах використовували приховану модель Маркова для розрахунку ваги 

наступної транзакції в послідовності. Якщо розрахована вага відрізняється від 

порогової, то клієнтська транзакція вимагає проведення двохфакторної 

верифікації.  

Класифікатори на основі методу опорних векторів були розроблені на основі 

структурної мінімізації ризиків, загальний опис даного підходу було надано в 

роботі Cortes [182]. Chen [183] запропонував новий метод виявлення шахрайства 

для щойно виданих кредитних карток, по яких ще не було проведено жодної 

транзакції. Згідно даного метода новому клієнту необхідно заповнити певний 

опитувальник. При цьому збираються і зразки шахрайських операцій. Отримані 

дані обробляються системою «mySVM», через яку відбувається навчання 

класифікатора. Даний підхід доречно застосовувати для нових продуктів. Whitrow 

[184] розробив метод агрегування даних по транзакціях, завдяки якому 

транзакційні дані накопичувались з часом. У даному методі було використано 

декілька класифікаторів на основі RBF ядра. Метод опорних векторів є достатньо 

ефективним для вирішення задач класифікації, але має декілька суттєвих 

обмежень. По-перше, для роботи методу обов’язково необхідно мати вхідний набір 
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заздалегідь помічених даних. По-друге, даний метод найліпше застосовується для 

задач бінарної класифікації, коли існує лише два класи об’єктів, приналежність до 

яких необхідно визначити. Звісно, дане обмеження можна обійти застосувавши 

алгоритми зведення задачі класифікації до бінарного вигляду, але це потребує 

проведення додаткових обчислень. 

Окремим блоком необхідно виділити застосування мультиагентних систем. 

Застосування агентних підходів є необхідним у випадках, коли досить складно 

формалізувати поведінку системи та визначити наслідки впливу на систему подій, 

що виникають у зовнішньому та внутрішньому середовищі. Мультиагентні 

системи складаються з декількох програмних елементів (агентів), що взаємодіють 

між собою, зазвичай шляхом обміну повідомленнями через певну мережеву 

інфраструктуру. Агенти – це комп’ютерні системи, які мають дві важливі 

особливості: по-перше, вони, у деякому розумінні спроможні на виконання 

автономної дії, що полягає у вирішенні того, що необхідно у даний момент для 

задоволення мети, з якою даного агента було побудовано; по-друге, агенти здатні 

координувати свої дії та домовлятися з іншими агентами задля досягнення мети. 

На сьогоднішній день основними трендами у впровадженні інформаційних 

технологій є [185]: всюдисутність; взаємодія; інтелект; делегування; орієнтованість 

на людину. 

Тренд щодо взаємодії та делегування є основним у комп’ютерних науках і, 

крім того являє собою найбільший виклик, з яким стикаються розробники ПЗ. 

Найбільше інтелектуальних зусиль на сьогоднішній момент витрачається саме на 

побудову програмних інструментів та механізмів, що дозволяють розробляти 

розподілені інформаційні системи, які легко впроваджуються та мають велику 

надійність. Разом із тим розподіленість порушує інші фундаментальні проблеми. 

Коли комп’ютерна система, що діє згідно інтересів однієї сторони, стикається з 

іншою комп’ютерною системою, ймовірність того, що інтереси обох сторін є 

спільними мінімальна. Таким чином комп’ютерні системи повинні мати здатність 

домовлятися задля досягнення інтересів обох сторін. Цей тип здібностей є 

недостатньо вивченим на сьогоднішній день. 
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Загальновідомо, що взаємодія є однією з головних характеристик складного 

ПЗ. Програмні архітектури, що містять багато динамічно пов’язаних компонентів, 

кожен з яких має власний потік керування, а взаємодія між компонентами 

відбувається за допомогою складних протоколів, вийшли на перший план у 

розробці програмного забезпечення. Таким чином основною сучасною проблемою 

у розробці програмного забезпечення є впровадження систем та програмних 

архітектур, для яких взаємодія компонентів є нормальною поведінкою системи 

[186]. У таких системах складні обчислення самі по собі являють собою процес 

взаємодії компонентів.  

Мультиагентні системи за визначенням є підкласом паралельних 

обчислювальних систем. Але при цьому мультиагентні системи не є простими 

паралельними обчислювальними системами. Багато років спеціалісти з розробки 

паралельних обчислювальних систем вивчали властивості програмних комплексів, 

що містять множину компонентів, що взаємодіють. Було розроблено теорії, 

програмні мови та інструменти для моделювання та розробки подібних систем 

[187-189]. Під час проектування та розробки мультиагентної системи неможливо 

не приділяти увагу таким аспектам як: взаємне виключення при використанні 

спільних ресурсів, дедлок та взаємне блокування (livelock), але мультагентні 

системи мають кілька важливих відмінностей [190]. 

По-перше, оскільки мультиагентні системи є автономними, тобто здатними 

самостійно приймати рішення задля досягнення цілей, припускається, що процеси 

синхронізації та координації не задаються/програмуються під час розробки. У той 

час як при розробці паралельних обчислювальних систем дані процеси кодуються 

у процесі розробки, для роботи мультиагентної системи необхідно передбачити 

механізми синхронізації активності під час виконання. 

По-друге, взаємодія між компонентами у мультиагентних системах є 

«економічною» у тому сенсі, що програмні компоненти, що вступають у процес 

взаємодії мають власні інтереси та цілі. При цьому у паралельній обчислювальній 

системі її компоненти взаємодію задля досягнення спільної мети. 
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Саме з цих причин проблеми, що вивчаються при моделюванні та розробці 

мультиагентної системи набувають іншого сенсу, ніж при розробці паралельних 

обчислювальних систем. 

Досить часто мультиагентні системи асоціюють зі штучним інтелектом та 

називають мультиагентні системи підполем штучного інтелекту. Але це не зовсім 

так. Частіше за все штучний інтелект використовують при проектуванні 

інтелектуального агента [191]. 

Штучний інтелект зазвичай визначають певними компонентами 

інтелектуальності: здатність навчатись, планувати, розпізнавати зображення і т.д. 

Агенти можуть поєднувати у собі всі або декілька цих властивостей з метою 

впровадження програми, що має здатність приймати незалежні рішення. Може 

здатися, що для конструювання агента необхідно вирішити усі проблеми штучного 

інтелекту, наприклад, проблему планування, навчання і т.д. Але насправді для 

побудови інтелектуального агенту можливо використати існуючі технології 

впровадження штучного інтелекту і не більше, немає потреби у розв’язанні 

проблем штучного інтелекту в процесі розробки агенту. 

Агент розташований у певному середовищі, що описується скінченною 

множиною ' та складається з набору дискретних, миттєвих станів: ' = {), )#, … }. 

Схематично агента можливо зобразити наступним чином (рис. 1.5).  

 
Рисунок 1.5. Взаємодія агента та зовнішнього середовища. 

Основною проблемою у  агентному середовищі є саме визначення яку саме 

дію агент має здійснити у той чи інший момент часу та при певних умовах. Агент 
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зчитує дані із зовнішнього середовища задля того, щоб визначити умови у яких він 

перебуває, та на основі отриманого висновку виконує певну дію з множини 

можливих дій - = {., .#, … }, яка, в свою чергу, також має певний вплив на 

середовище. Така взаємодія може бути тривалою та нескінченною. Агент не має 

повного контролю над середовищем, що його оточує, таким чином середовище 

може впливати на поведінку агента. Оскільки середовище є недетермінованим, 

одна і та саме дія, виконана двічі при однакових обставинах може мати різний 

вплив та результат, навіть, негативні наслідки, тому агент має бути також 

підготовлений до невдачі. Варто зауважити, що не всі дії можливо виконати у всіх 

ситуаціях. Наприклад, дія «зробити каву» є можливою тільки у випадках, коли в 

зоні досяжності наявний весь набір предметів, який необхідний для виготовлення 

чашки кави. А якщо для виконання цієї дії потрібно спочатку каву купити, то 

отримання результату може бути неможливим, оскільки на платіжній картці не 

вистачає коштів або потрібної кави немає у наявності в магазині.  

Не завжди здатність агента приймати незалежні рішення означає його 

інтелектуальність. Наприклад, візьмемо агента, що контролює температуру повітря 

у приміщенні. Даний агент, вимірюючи за допомогою сенсорів температуру 

навколишнього середовища, вмикає або вимикає термостат на основі отриманих 

даних. При цьому агент не має повних знань про оточення та не може приймати 

більш інтелектуальні рішення в залежності від ситуації. Якщо припустити, що у 

приміщенні відкрили вікно, температура постійно буде вищою або нижчою за 

заданий для агента рівень, тому агент буде змушений витрачати енергію на 

нагрівання/охолодження приміщення неефективно.  

Залежно від типу архітектури побудови агентів, існує декілька класів агентів.  

Перший клас називають логічними або деліберативними агентами. 

Передбачається використання агентами логічних висновків для прийняття рішення 

щодо наступної дії. Використання даної архітектури при побудові агента має певні 

переваги та недоліки. Перевагою є те, що для знання зручно подаються у 

символьному вигляді, крім того існує багато мов для маніпулювання формальними 

даними. Але при цьому основними недоліками є необхідність використання 



 45 

доведення теорем для визначення стану навколишнього середовища та відповідної 

йому дії. Цей процес може тривати нескінченно довго, оскільки використовується 

предикатвна логіка першого порядку. Також певні труднощі складає необхідність 

точного моделювання навколишнього середовища, процесів та механізмів.  

Наступними розглянемо клас реактивних агентів. Реактивні агенти працюють 

за правилом – «ситуація-дія». Обираючи з усієї множини дій найбільш підходящу 

для ситуації. Для даного класу агентів немає необхідності у побудові символьного 

представлення навколишнього світу. Перевагами реактивних агентів є простота у 

побудові та достатньо ефективне використання наявних шаблонів поведінки, 

економічність та відмовостійкість. Але існують і певні обмеження щодо 

використання чисто реактивних агентів. По-перше, досить складно спроектувати 

реактивного агента, який навчається. По-друге, при необхідності проектування 

агента з великою кількістю можливих шаблонів поведінки, робота агента стає 

занадто складною для використання. По-третє, найчастіше такі агенти не мають 

представлення глобального середовища та діють локально, що досить обмежую 

область їх застосування. 

Ще одним класом архітектури агентів є гібридні агенти. Такі агенти 

поєднують в собі логічну та реактивну архітектури.  

З точки зору проектування мультиагентної системи для кожного агента 

визначається його роль: агент-виконавець (підпорядковуються агенту-менеджеру); 

агент-менеджер; агент-координатор (відповідальний за організацію взаємодії 

агентів); інтерфейсний агент (відповідальний за зв’язок із зовнішнім середовищем); 

канальний агент (забезпечує обмін інформацією в системі). 

Для проектування мультиагентних систем існують два основних підходи до 

побудови архітектури: 

- однорівнева, коли агенти не утворюють ієрархії та вирішують задачу незалежно 

однин від одного у повністю розподіленому варіанті; 

- ієрархічна, коли координація розподіленої роботи агентів підтримується 

спеціально виділеними агентами, які при цьому належать до мета-рівня 

відносно інших агентів.  
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Типи зв’язків у мультиагентній системі можливо класифікувати наступним 

чином: 

1) синтагматичний зв’язок – дволанковий зв’язок між рівноправними агентами; 

2) парадигматичний зв’язок – дволанковий зв’язок між підпорядкованими один 

одному агентами; 

3) ієрархічний зв’язок – багатоланковий зв’язок підпорядкування ланці, що 

розташована рівнем вище; 

4) субсидіарний зв’язок – багатоланковий зв’язок, що позначає узгоджену дію 

периферійних агентів, які мають повноваження від центру управління. 

Окрім проектування мультиагентної системи не менш важливим є вибір 

агентної платформи для розробки моделі. Агентна платформа – це проміжне 

програмне забезпечення, що реалізує основні механізми та забезпечує роботу 

мультиагентної системи, таким чином спрощуючи побудову агентних систем. 

Прикладами агентних платформ є: Jade, Cougaar, Jason, Jack. 

Застосування мультиагентних підходів та систем є достатньо ефективними 

при побудові рішень для управління ризиками. Так, наприклад, у роботі [192] 

запропоновано систему ризик менеджменту бізнес-процесів на основні 

мультиагентної системи, що побудована на апараті нечіткої логіки, в роботах [193, 

194] розглянуто мультиагентні системи аналізу кредитного ризику. Робота [195] 

присвячена побудові системи для аналізу ризику ліквідності. Також існують 

застосування мультиагентних систем для проведення кредитного скорингу клієнтів 

банку [196]. Цікавим застосуванням мультиагентних технологій є система 

побудову інвестиційної стратегії для фінансових установ [197]. 

Переважна кількість розглянутих робіт базується на принципі повного 

уникнення можливого прояву загрози. Але в реальному світі звести ймовірність 

виникнення того чи іншого ризику є практично неможливим. Тому недостатньо 

дослідженим залишається питання можливості прийняття того  чи іншого рівня 

ризику або загрози. Саме вирішенню цього актуального питання присвячено 

подальше дисертаційне дослідження, оскільки розуміння можливих збитків та 
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прийняття певного рівня ризику є не менш важливою задачею, ніж уникнення 

загроз та складає основ функціонування будь-якої організації, особливо, банків. 

 

1.5. Висновки до першого розділу  

У розділі було розглянуто історію розвитку банків та банківської системи як 

складової економічної системи країни. Було проаналізовано, структуровано та 

класифіковано різнотипні небезпеки, загрози та ризики банку. В наступних 

частинах розділу було проведено аналіз методів прийняття рішень, інформаційних 

технології та ІАС для дослідження безпеки і ризиків та їх застосування. Також у 

розділі було розглянуто застосування мультиагентних підходів в управлінні 

банківськими ризиками.  

Праці українських та світових вчених створили теоретичні та практичні умови 

для розвитку нових напрямів та методів забезпечення надійності, функціонування 

та ефективного розвитку банків. Виявлені переваги та недоліки проаналізованого 

математичного та програмного забезпечення будуть враховані при розробці в 

рамках дисертаційної роботи нових ефективних методів дослідження загроз та 

аналізу ризиків банків.  

В розділі обґрунтовано вибір напрямку наукового дослідження. Зважаючи на 

потребу в постійному розвитку та модернізації ІС банків з метою підвищення 

ефективності їхньої діяльності, що, в свою чергу, викликає потребу в поліпшенні 

систем захисту та забезпечення інформаційної безпеки, виникає необхідність у 

розробці нових ефективних методів оцінки та прогнозування очікуваних рівнів 

збитків при реалізації загроз під час проходження бізнес-процесів банку з 

використанням ІАС. Розробка таких методів дозволить приймати компромісні 

рішення щодо можливості прийняття певного рівня ризику для підвищення 

ефективності бізнес-процесів банку. 
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ, МОДЕЛІ ТА АЛГОРИТМИ ОЦІНКИ 

ОЧІКУВАНИХ ЗБИТКІВ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 

БЕЗПЕКИ БАНКУ 

 
З метою якісного проведення аналізу ризиків та загроз, а також формування 

ефективного інструментарію щодо виявлення, оцінки протидії ним, в першу чергу 

необхідно побудувати реалістичну універсальну модель банку, розглянувши та 

проаналізувавши всі елементи системи та їх взаємодію через банківські процеси. 

Такий аналіз надає можливість якісного виявлення критичних моментів в роботі 

банку, а також оцінити їхній вплив на роботу системи. Побудована модель 

дозволить оцінити можливі збитки від реалізації загроз та розробити стратегію 

щодо оптимізації процесів з метою мінімізації загроз та збільшення прибутків. 

Прикладна задача аналізу ризиків інформаційно-аналітичних та комп’ютерних 

систем полягає у ідентифікації небезпек-джерел ризиків, визначення ймовірності 

виникнення та реалізації загроз, оцінювання наслідків та втрат від реалізації 

загрози. У зв’язку з цим досконалість та достовірність якісної та кількісної оцінки 

обсягів очікуваних втрат банку від наслідків реалізації загроз напряму впливає на 

забезпечення рівня інформаційної безпеки банку. 

 

2.1. Аналіз та формалізація структури, функцій та бізнес-процесів банку 

 

Банк як система являє собою складну багатоелементну структуру, при цьому 

важливо відмітити, що зазначені компоненти системи є різнотипними та 

розподіленими і, відповідно, формують внутрішнє та зовнішнє середовище банку.  

Компонентами зовнішнього середовища є: 

- Карткові платіжні системи (Visa, Mastercard,  Простір і т.д.), за участю яких 

відбувається процесування платежів з карток клієнтів банку. 

- Системи обробки електронних платежів (СЕП НБУ, Swift і т.д.), які 

приймають участь у процесі обробки платежів з рахунків клієнтів банку. 
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- Процесингові центри, що також приймають участь в обробці карткових 

платежів клієнтів банку. 

- Системи внутрішніх та міжнародних грошових переказів – Western union, 

Money gram, American express і т.д. 

- Клієнт-банки для фізичних та юридичних осіб 

- Веб-сайт банку 

- Філіали банку і т.д. 

 Компонентами внутрішнього середовища є: 

- Автоматизована банківська система (АБС) – система автоматизації 

банківської діяльності, являє собою комплекс комп’ютерних програм або 

програмну систему, що дозволяє автоматизувати повний спектр банківських 

бізнес-процесів і фінансових інструментів, як наприклад: виконання проводок 

між рахунками клієнтів, ведення бухгалтерського обліку і т.д. 

- Системи електронного документообігу – організаційно-технічна система, 

що забезпечує процес створення, управління доступом і поширення 

електронних документів в комп'ютерних мережах, а також що забезпечує 

контроль над потоками документів в організації. При цьому важливо 

зазначити, що електронний документообіг може бути як зовнішнім, так і 

внутрішнім. 

- Архіви та системи збереження документів – це система структурованого 

зберігання електронних документів, що забезпечує надійність зберігання, 

конфіденційність і розмежування прав доступу, відстеження історії 

використання документів, швидкий і зручний пошук. 

- Системи забезпечення інформаційної та фізичної безпеки. 

- ERP-системи – інформаційна система, призначена для автоматизації обліку і 

управління. 

- CRM-системи – аналітична система, що виконує функції збору, аналізу та 

збереження даних клієнтів, а також використовується для взаємодії з 

клієнтами банку, рекламних кампаній, продажів і т.д. 
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Вищеперелічені компоненти взаємодіють між собою та з суб’єктами, що 

також є важливою складовою частиною банківської системи. Серед суб’єктів 

виділяють: партнерів, клієнтів, відвідувачів та потенційних клієнтів банку, 

підрядників, конкурентів та співробітників банку. 

Схематично модель внутрішнього та зовнішнього середовища банку 

відображено на рис. 2.1. 

Звертаємо увагу, що на рисунку такі компоненти зовнішнього середовища як 

клієнт-банки та веб-сайт віднесено до внутрішньої структури. Така диференціація 

не є помилковою, оскільки ці компоненти розробляються та підтримуються банком 

в рамках проектів, але є доступними з зовні для клієнтів, потенційних клієнтів, 

відвідувачів та партнерів. Таким чином неможна однозначно віднести дані об’єкти 

до зовнішнього або внутрішнього середовища, вони знаходяться на перетині. 

 

 
Рисунок 2.1. Модель внутрішнього та зовнішнього середовища банку. 

Основу функціонування бізнес-процесів банку складають інформаційні 

системи (ІС). Таким чином, нехай в банку функціонує фіксований набір 

інформаційних систем (ІС) / ∈ 1 = {1,2, . . . , 5∗}. При цьому кожна ІС має множину 

інформаційних активів: -% = 67!
% , 7"

% , … , 7&% , … , 7&!"
% 8 , / ∈ 1	. 
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Інформаційний актив – це інформація або ресурс (інформаційний, технічний, 

програмний), що підлягає захисту у банку, його інформаційних мережах та 

системах.  

Прикладами активів 7&% ∈ -% , / ∈ 1	банку є:  

- власне інформаційні активи: бази даних та файли баз даних, системна 

документація, керівництва користувачів, навчальні матеріали, технічні карти 

щодо підтримки та обслуговування ІС банку, архівні дані, дані про клієнтів 

банку та їх операції тощо; 

- активи програмного забезпечення: системне та прикладне програмне 

забезпечення, інструментальні засоби розробки та утиліти; 

- фізичні активи: комп’ютерне устаткування, устаткування, що забезпечує 

зв’язок, інше технічне обладнання, меблі, приміщення тощо; 

- послуги: інформаційні, обчислювальні, послуги зв’язку тощо. 

Тоді: - = ⋃ -%%∈(  - множина інформаційних активів всіх ІС у банку. 

Інформаційні системи банку та їх інформаційні активи не функціонують 

ізольовано, оскільки їх об’єднує набір бізнес-процесів, що проходять у банку, 

таким чином визначається і певний набір загроз на певний момент часу, тому що 

вплив та втручання в діяльність банку є постійним та змінюється із розвитком 

інформаційних технологій. Взаємодію суб’єктів та компонентів відображає потік 

бізнес процесів, що формує інформаційний трафік.  

Позначимо через : = ⋃ :%%∈(	 . множину функціональних задач банку, 

виконання яких  покладається на ІС, що забезпечують реалізацію бізнес-процесів 

банку, де :% = {;!, ;", … , ;% , … , ;%∗} – множина бізнес-процесів в ІС банку, що 

забезпечують досягнення функціональних задач. Таким чином ;% =

6;!
% , ;"

% , … , ;*% , … , ;*!
"

% 8 , / ∈ 1 містить множину всіх підзадач необхідних для 

функціонування бізнес-процесів.  

Бізнес транзакція будь-якого типу являє собою певний кортеж даних, що 

містить набір переважно конфіденційної інформації, що обробляється у 

внутрішньому середовищі банківської системи та за її межами. 
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Набір даних транзакції різниться в залежності від її типу та кінцевої мети 

виконання. Взаємодія компонентів банківської системи являє собою 

інформаційний потік бізнес транзакцій у зовнішньому та внутрішньому середовищі 

системи. Враховуючи цінність інформації, що містить бізнес транзакція, та її 

різноманітність, виникає широке коло задач із забезпечення безпеки, надійності та 

безперебійності проходження інформаційного потоку. Інформаційний потік бізнес 

транзакцій є безперервним процесом, що вимагає постійного контролю та 

управління з боку автоматизованих систем, а також ОПР. 

Вказаний інформаційний потік являє собою основну діяльність банку та 

складає основу його існування. Формування інформаційного потоку бізнес 

транзакцій синтезується на основі інформаційно-організаційних моделей – карток 

продукту інформаційної системи. Структура діяльності банку може бути 

представлена у вигляді дерева. Основу даного дерева складають комерційна та 

некомерційна діяльність банку (рис. 2.2) [60].  

 
Рисунок 2.2. Дерево діяльності банку. 

Таким чином можна виділити наступні типи операцій (транзакцій), що 

формують інформаційний потік: 

1) Операції з клієнтами. Що, в свою чергу поділяються на операції з фізичними та 

юридичними особами: 

a. Кредитно-депозитні операції. Кредитні операції включають надання банками 

грошових коштів суб’єктам господарювання та фізичним особам у кредит в 

національній або іноземних валютах, а також, повернення цих коштів, 

нарахування процентів за такими кредитами та їх сплату. Депозитні операції 
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включають отримання банками грошових коштів від суб’єктів господарювання 

або фізичних осіб на депозити у національній або іноземній валютах. 

b. Комісійні операції. Під комісійними операціями розуміються будь-які послуги, 

за які банк отримує комісійну винагороду, наприклад, розрахунково-касове 

обслуговування (РКО), агентські операції (факторинг, документарний бізнес). 

2) Операції на ринках: торгівельні операції, операції з валютними цінностями, 

операції з казначейськими інструментами, інвестиційні операції, операції з ЦП 

до погашення, інвестиції в статутні фонди підприємств. 

3) Управлінська діяльність. Під управлінською діяльністю розуміється повний 

цикл управління діяльністю в банку: маркетинг, управління ресурсами і 

ризиками, управління персоналом і т.д. 

4) Адміністративно-господарська діяльність. 

Діяльність банку та структурні елементи внутрішнього та зовнішнього 

середовища банку тісно пов’язані між собою інформаційним потоком бізнес 

транзакцій. Тому в наступному підрозділі пропонуємо більш докладно провести 

аналіз процесу проходження транзакції та розглянути основні схеми взаємодії 

структурних елементів в процесі провадження банківської діяльності.  

Бізнес-процеси банку формують інформаційні та фінансові транзакції. В 

загальному розумінні транзакція – це закінчена послідовність дій, що переводять 

певний об’єкт з одного постійного стану в інший. Поняття транзакції 

використовується в різних сферах діяльності: економіці, соціології, інформатиці, 

банківській справі і т.д. Дане дослідження пропонується провести базуючись на 

понятті транзакції як фінансової, так і інформаційної. Тут і далі під терміном 

«транзакція» мається на увазі будь-яка транзакція, що проходить у банку та за його 

межами. 

Під фінансовою транзакцією розуміється буд-яка операція з використанням 

реквізитів банківського рахунку або платіжної картки, що призводить до руху 

грошових коштів у банківській системі. При цьому важливо зазначити, що 

транзакції поділяються на два основних типи: 
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• онлайн – коли рух грошових коштів відбувається безпосередньо під час 

взаємодії між клієнтом, який за допомогою платіжної картки або банківського 

рахунку ініціює проведення транзакції, та іншими учасниками платіжної 

системи. 

• оффлайн – процес ініціювання та проведення даного типу транзакцій є 

повністю аналогічним до онлайн взаємодії, але при цьому присутній розрив у 

часі між списанням коштів з рахунку клієнта та фактичним зарахуванням на 

рахунок отримувача, тобто рух грошових коштів не відбувається одразу. 

Наприклад, згідно чинного законодавства, для банківської системи України 

час між списанням та зарахуванням коштів регламентується трьома 

банківськими (операційними) днями. 

Під інформаційною транзакцією в даному дослідженні розуміється будь-яка 

операція, що не використовує фінансових інструментів для переведення об’єкту від 

початкового стану в кінцевий. Прикладами таких транзакцій є укладання 

депозитного договору між клієнтом та банком, передача документів від клієнта до 

банку та навпаки, запити від клієнта до банку з метою отримання інформації або 

підключення певних додаткових послуг і т.д. При цьому важливо зазначити, що 

інформаційні транзакції також можна поділити на онлайн та оффлайн (з розривом 

у часі). 

Таким чином, транзакція від моменту ініціювання проходить декілька етапів, 

які пропонується до розгляду далі у дослідженні. 

Розглянемо процес проходження фінансової транзакції. Звісно, найбільш 

розповсюдженими та загально відомими є транзакції з використанням платіжних 

карток. Таким чином, пропонуємо розглянути в першу чергу саме етапи 

проходження фінансової транзакції з використанням такого платіжного 

інструмента як платіжна картка. 

Першим етапом у процесі є ініціювання транзакції. При цьому важливо 

зазначити, що транзакція може бути розпочата як безпосередньо держателем 

платіжної картки або банківського рахунку, так і без присутності держателя. 

Прикладом транзакції, що розпочинається держателем є оплата товару у магазині 
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через платіжній (POS) термінал. А от, наприклад, послуга списання регулярних 

платежів (комунальні послуги, оплата мобільного і т.д.), що надають деякі платіжні 

сервіси, є транзакцією, яка ініційована без фізичної присутності держателя 

платіжної картки. 

Також окремо необхідно зазначити, що транзакція може бути ініційована як з 

фізичною присутністю картки (коли пластикова платіжна картка фізично взаємодіє 

з платіжним терміналом), так і без пред’явлення платіжної картки, так звана card-

not-present транзакція, яка може бути здійснена: 

- з використанням токену – зашифрованого образу картки у платіжному гаманці, 

що являє собою спеціальний додаток, який поставляється разом із операційною 

системою пристрою (Google Pay, Apple Pay і т.д.) або встановлюється окремо 

(Android Pay, Samsung Pay, Ощад Pay та інші аналоги). Також з використанням 

токену платіжної картки можливо проводити оплату за допомогою сервісів 

сховищ даних картки: Visa Checkout, Masterpass; 

- з використанням повних даних картки, коли транзакція може бути ініційована 

після введення платіжних реквізитів: повний номер картки, термін дії, 

секретний код (CVC/CVV2-код, що зображено на зворотному боці картки), 

інколи потрібно ще й ввести ім’я держателя, що викарбовано на пластику 

платіжної картки. 

Далі пропонуємо перелік основних каналів, за допомогою яких фінансова 

транзакція може бути ініційована: 

- у мережі Інтернет: оплата товарів в інтернет-магазині, оплата послуг онлайн, 

переказ коштів за допомогою платіжних сервісів, купівля квитків; 

- у платіжному терміналі: розрахунки у торгівельній мережі, оплата проїзду у 

громадському транспорті і т.д.; 

- у системі онлайн банкінгу; 

- у банкоматі або кіоску: зняття коштів в АТМ, переказ коштів або оплата 

послуг у кіоску, поповнення рахунку або картки у кіоску; 

- у відділенні або касі банку. 
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Наступним етапом процесу проведення транзакції є автентифікація 

користувача. Автентифікація – це процедура, основна мета якої полягає в тому, 

щоб визначити чи є даний користувач тим, за кого себе видає за допомогою певного 

ідентифікатора, який являє собою унікальний набір інформації, відомий виключно 

даному користувачеві. Автентифікація є складним та дуже важливим процесом, 

який дозволяє визначити можливі шахрайські дій на перших етапах та убезпечити 

користувача від втрат [143]. Існують різні типи автентифікації, про які мова піде 

далі. Також, автентифікація може бути проведене у різний спосіб, наприклад: 

• код-пароль; 

• біометрія: відбиток пальця, зразок голосу, сканування сітківки ока, риси 

обличчя, форма долоні і т.д.; 

• додаткові предмети: смарт-карта, криптографічний сертифікат, токен 

для автентифікації. 

У фінансових потоках, автентифікація користувача-держателя платіжної 

картки відбувається наступним чином: продавець (мерчант), тобто канал 

здійснення операції відсилає запит до банку-еквайра, який, в свою чергу 

маршрутизує даний запит до відповідної платіжної системи. Платіжна система 

передає інформацію про спробу здійснення транзакції до банку-емітента платіжної 

картки – банківської установи, що ембосувала (випустила) та видала клієнту дану 

платіжну картку. Банк-емітент проводить розширену перевірку та, за необхідністю 

визначає спосіб підтвердження транзакції. Якщо емітент після проведення 

перевірки дає дозвіл на проведення транзакції, то процес автентифікації вважається 

успішно завершеним та відбувається авторизація платіжної картки. Також важливо 

відмітити, що автентифікація може проходити у декілька етапів, наприклад, не 

тільки на боці банку-емітента, але і зі сторони платіжної системи. Після проведення 

автентифікації держателя платіжної картки, як було згадано вище, відбувається 

авторизація картки. Визначається чи не вичерпано встановлені по картці ліміти, чи 

дана картка не знаходиться у стані блокування або у стоп-списках платіжних 

систем та процесингового центра та інші обов’язкові перевірки. Після авторизації 
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процесинговий центр здійснює блокування грошових коштів на рахунку по картці 

клієнта.  

Необхідно акцентувати увагу на тому, що процес автентифікації та авторизації 

повинен відбуватися непомітно для користувача та має певні часові обмеження, що 

накладені платіжними системами. Максимально етап автентифікації та авторизації 

може тривати не більше 1-2 секунд. З огляду на вищевикладене, процес 

підтвердження можливості здійснення транзакції є одним з найважливіших та 

найскладніших етапів обробки транзакції, оскільки має забезпечити максимальний 

рівень безпеки користувача та інших учасників проведення платежу, а також є дуже 

обмеженим у часі, що в свою чергу викликає необхідність залучення великих 

обчислювальних потужностей задля безпеки, швидкості та зручності процесу для 

клієнта-користувача платіжного сервіса, а також інших учасників процесу. 

На наступному етапі виконується проводяться взаємні розрахунки між 

учасниками процесу обробки платежу. В загальному випадку, даний етап 

проходить вже без участі клієнта та платіжного інструмента, за допомогою якого 

було ініційовано транзакцію. Банк-еквайр направляє до платіжної системи 

інформацію щодо здійснення оплати. Клірингова система платіжної системи 

направляє інформацію щодо проведення оплати до банку-емітента, який готує 

інформацію до відображення у виписці по рахунку клієнта. Також клірингова 

система виконує взаємозалік вимог та надає ці дані банкам-учасникам. 

Останнім етапом є остаточний розрахунок між учасниками. Банк-емітент 

відправляє переказ до платіжної системи, яка виконує переказ коштів до банка-

еквайра. Банк-еквайр, в свою чергу здійснює переказ коштів на кореспондентський 

рахунок торговця. Весь процес проходження транзакції від фактичного списання 

коштів до фактичного зарахування на рахунок отримувача може займати декілька 

днів. Тому досить часто для пришвидшення можливості користування грошовими 

коштами на рахунках платника та отримувача використовується, так званий, 

псевдо(квазі) онлайн процес проходження платежу. Його суть полягає в тому, що 

банк-еквайр фактично кредитує торговця та виконує зарахування коштів на 

рахунок отримувача раніше, ніж буде отримана клірингова інформація від 
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платіжної системи та буде проведено остаточний перезалік грошових коштів між 

учасниками. 

Після виконання остаточного взаємозаліку транзакція вважається повністю 

завершеною. Схематично процес обробки транзакції зображено на рис. 2.3. 

Процес проходження інформаційної транзакції певним чином схожий до 

фінансової. Суттєвою відмінністю є відсутність участі платіжних інструментів та 

руху фінансових коштів як фінального кроку виконання транзакції.  

Основними каналами, де може бути ініційована інформаційна транзакція є: 

- у мережі Інтернет: оформлення заявки на сайті банку; 

- у системі онлайн банкінгу; 

- у відділенні банку. 

 
Рисунок 2.3. Етапи проходження фінансової транзакції. 

Типовим прикладом інформаційної транзакції є оформлення кредитного 

договору між банком та клієнтом – фізичною або юридичною особою. Першим 

етапом оформлення кредитного договору є ініціювання транзакції. Клієнт 

звертається до банку одним з доступних каналів ініціювання транзакції та 

оформлює заявку. Оформлення заявки передбачає подачу відповідних документів 
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для заповнення договору. Такими документами можуть бути: паспорт, 

ідентифікаційний код платника податків (ІПН), інформація про доходи або довідка 

про працевлаштування, мета отримання кредиту, сума, валюта і т.д. Після подачі 

заявки проходить кредитний скоринг. Банком проводиться аналіз 

платоспроможності позичальника, перевіряється достовірність наданих документів 

та приймається рішення щодо можливості видачі позики. Далі проходить 

укладання договору між клієнтом та банком, якщо прийнято позитивне рішення 

щодо видачі кредиту. У договорі вказуються розмір кредиту, термін, порядок 

погашення тіла кредиту та відсотків, а також інші умови кредитування. Крім того, 

в договорі вказуються всі необхідні персональні дані позичальника. Договір має 

бути підписаний з обох сторін живими або електронно-цифровими підписами. 

Таким чином інформаційна транзакція вважається завершеною. Після оформлення 

договору відбувається видача коштів позичальнику на картку або готівкою. Далі 

клієнт виконує погашення кредиту згідно умов договору. Важливо зазначити, що 

клієнт може подати заявку на оформлення кредиту не лише в особистій присутності 

у відділенні банку, але й онлайн-каналами в інтернет-банкінгу або в Інтернеті. 

Таким чином, для інформаційних транзакцій питання автентифікації та 

ідентифікації користувача є не менш важливим, ніж для фінансових транзакцій. 

Крім того, в роботі з інформаційними транзакціями, на відміну від фінансових 

транзакцій, набагато більший вплив мають працівники банку, оскільки найчастіше 

приймають участь в оформленні угод з клієнтами. Тому постає зворотнє питання 

[39]: чи авторизований користувач співробітник банку на виконання тієї чи іншої 

дії ? 

В процесі проходження, як інформаційних, так і фінансових транзакцій, 

приймають участь майже всі елементи зовнішнього та внутрішнього середовища 

банку (в залежності від типу операції). CRM-система забезпечує залучення клієнтів 

до банку, клієнт-банки, платіжні сервіси та сайт банку забезпечують ініціювання 

транзакції, АБС банку забезпечує коректність відображення операцій клієнтів на 

балансі банку, системи електронного документообігу та архіви забезпечують 
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збереження договорів та документів, системи інформаційної та фізичної безпеки 

надають можливість здійснювати операції безпечно та надійно.  

Запропонована інформаційна модель транзакції (табл. 2.1) містить усі базові 

елементи, що необхідні для її проведення, при цьому, в залежності від типу 

транзакції, можуть бути додані додаткові параметри. 

Таблиця 2.1. Інформаційна модель транзакції. 

№ Назва параметру Обов’язковість Опис параметру 

1 Дія Так Тип виконуваної транзакції: 

оплата, оформлення договору, 

передача документів і т.д. 

2 Тип взаємодії Так Онлайн/оффлайн 

3 Ідентифікатор клієнта Так ID клієнта в системі 

4 Ідентифікатор та назва 

каналу 

Так Канал, через який ініційована 

транзакція 

5 Ідентифікатор 

транзакції 

Так ID транзакції в системі 

6 Сума транзакції Ні Параметр може бути відсутній 

для інформаційної транзакції 

7 Валюта транзакції Ні Параметр може бути відсутній 

для інформаційної транзакції 

8 Дані про платіжний 

інструмент 

Ні Дані картки, номер рахунку і 

т.д. Параметр може бути 

відсутній для інформаційної 

транзакції 

9 Призначення платежу Ні Мета виконання транзакції. 

Параметр може бути відсутній 

для інформаційної транзакції 
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   Продовження таблиці 2.1. 

№ Назва параметру Обов’язковість Опис параметру 

10 Дані про 

платника/ініціатора 

транзакції 

Так Всі необхідні дані про 

ініціатора транзакції, що 

необхідні для її обробки 

11 Місце проведення 

транзакції 

Так Адреса, по якій була 

ініційована транзакція/ІР 

адреса 

12 Дані про підписи Так Технічний підпис, що 

накладається на транзакцію 

або підписи сторін договору 

Формалізовану модель можна представити в наступному вигляді: 

<+=== = (<!, <", … , <% , <%,!, … , <-),                              (2.1) 

де <+=== – цілісна транзакція, <% – дані, що містить транзакція. 

Ω
.(0$1111)	
A⎯⎯CD.                                                  (2.2) 

Таким чином, згідно (2.1), якщо позначити зовнішнє середовище як Ω, а 

внутрішнє середовище як D, можливо побудувати бієктивну функцію взаємодії 

між компонентами внутрішнього та зовнішнього середовища як E(<+===) (2.2). 

 

2.2. Розробка сценарію розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків 

системи при реалізації загроз інформаційної безпеки банку 

 
Постановку задачі можна формалізувати наступним чином. У розділі 2.1 було 

визначено елементи, що складають основу функціонування банку, а саме: множину 

інформаційних систем / ∈ 1, множину інформаційних активів - = ⋃ -%%∈(				 , а також 

множину всіх підзадач необхідних для функціонування бізнес-процесів : =

⋃ :%%∈(	 . 

Також для кожної інформаційної системи / ∈ 1 на певний час визначимо 

скінченну множину можливих загроз: F% = 6G!
% , G"

% , … , G3
% , … , G3!"

% 8 , / ∈ 1. 
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Важливо зауважити, що множини F% є доцільним впорядкувати за певними 

класами загроз G3% ∈ F%, наприклад, наступним чином [198]: 

1) за метою реалізації G3%"
% : зазіхання на конфіденційність; втручання у цілісність 

даних; виведення з ладу системи (порушення працездатності). 

2) за способом впливу на систему G3&"
% : отримання несанкціонованого доступу до 

об’єктів системи; підключення до системи шляхом створення таємних каналів. 

3) за характером дії на систему G3'"
% : активний вплив – коли в наслідок реалізації 

загрози стан системи змінюється; пасивний вплив – коли в наслідок реалізації 

загрози стан системи залишається незмінним, але зловмисник отримує доступ 

до конфіденційної чутливої інформації. 

4) як наслідок помилки захисту G3("
% : при впровадженні засобів захисту, можливість 

реалізації загрози не була врахована; хибно організоване управління та 

контроль за діями персоналу; помилки в алгоритмах ПЗ. 

5) за інструментами атаки G3)"
% : стандартне ПЗ; спеціально розроблені програми, 

тощо. 

Основними прикладами загроз	G3% ∈ F% інформаційної безпеки банку є [119, 

120]:  

- шахрайство з фінансовими інструментами з боку співробітників банку; 

- змова клієнтів зі співробітниками банку або змова між співробітниками банку; 

- зловживання повноваженнями співробітниками банку; 

- викрадення, втрата, знищення та розголошення конфіденційної інформації 

(скімінг – викрадення інформації та PIN-коду з картки через АТМ); 

- підробка документів; 

- надання неправдивої інформації про осіб та цілі фінансової взаємодії; 

- шахрайство з фінансовими інструментами; 

- кібер-шахрайство – вірусні та хакерські атаки (ін’єкції коду, дефейс, DoS/DDoS, 

перехоплення DNS, атака «Водопій») з метою викрадення даних або 

унеможливлення нормальної роботи платіжних сервісів, що може викликати 

зарахування коштів хибним кореспондентам; 
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- несанкціонований доступ до комп’ютерних систем та мереж (інтернет-

шахрайство, фішинг); 

- соціальна інженерія, вішинг (шахрайство через мобільний зв’язок). 

- введення в комп’ютерні системи шахрайських програм тощо. 

Таким чином, позначимо як: F = ⋃ F%%∈(				 	множину всіх можливих загроз для 

всіх інформаційних систем / ∈ 1 банку. 

Схематично класифікація загроз інформаційної безпеки зображена на рис. 2.4.  

 

 
Рисунок 2.4.  Класифікація загроз інформаційної безпеки банку. 

Цілком природним є те, що загрози можуть перетинатись в інформаційних 

системах банку та той чи інший тип загрози може траплятись одночасно у різних 

інформаційних системах. Але при цьому, важливо зауважити, що набір загроз 

також може відрізнятися в залежності від інформаційної системи, що 

розглядається. 

Також для проведення оцінки збитків при реалізації загроз по інформаційних 

активах інформаційних систем банку необхідно визначити набір критеріїв оцінки. 

Нехай H = IE!, … , E4 , … , E4∗J = IE4 , K ∈ LJ, L = {1,2, … , K∗} – множина критеріїв, які 

використовуються для оцінки збитків при реалізації загроз в інформаційних 

системах. Значення критеріїв E4 задаються на множинах -% та F%. 
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При цьому значення критерію E%43& = E4MG3
% , 7&% 	N, G3% ∈ F%, 7&% ∈ -%, функції E%43& 

можуть задаватись таблично. Позначимо через O4	, K ∈ L	– вагові коефіцієнти O4 

кожного критерію, такі що O4 ≥ 0, ∑ O4	4∈5 = 1.  

Прикладами критеріїв E4 є: «фінансовий збиток», «репутаційний збиток», 

«можливість функціонування інформаційної системи» тощо. Набір критеріїв E4, по 

яких ведеться оцінка, може відрізнятись в залежності від інформаційної системи, 

інформаційного активу та загрози, що розглядається.   

Для визначення загальної оцінки ризику (1.1) необхідно провести оцінку 

очікуваних збитків % (3.2), що виникають при реалізації загроз для інформаційних 

активів інформаційних систем банку. Очікувані збитки розглядаються як 

комплексний показник, що визначається на основі визначеної функції збитків: 

% = ∑ O4 ∙ E%4
3&

4∈5 ,                                               (2.3) 

де O4 – вага (міра впливу) кожного критерію нижчого рівня ієрархії, що 

враховується при оцінці кінцевих результатів збитків для всіх активів 

інформаційної системи; E%43& – узагальнений критерійний показник по критерію E4 ∈

H при реалізації загрози G3% ∈ F% на інформаційному активі 7&% ∈ -%. 

Важливо уточнити, що в загальному вигляді задача розглядається на певній 

узагальненій моделі банку, також вважається, що вагові коефіцієнти O4 є 

заздалегідь заданими. Обчислення значень критерійних показників E%43& = E4MG3
% , 7&%N 

пропонується проводити з використанням людино-машинного інструментарію, 

тобто фокус-групи експертів із узагальненням отриманих від них оцінок. 

Таким чином нехай: '%
6 = {)!

% , )6% , … , )6∗
% }, # ∈ S = {1,2, . . . , #∗} – множина 

експертів, що приймають участь в оцінюванні. При цьому може бути визначена 

множина всіх можливих експертів, які приймають участь в оцінюванні очікуваних 

збитків при реалізації загрози з множини F% для інформаційного активу -% по 

критерію E4: ' = ⋃ '%
6

6∈7	 . 

Формування групи експертів відбувається із врахуванням їх обізнаності у 

інформаційній системі, що розглядається, тому набір експертів може відрізнятися 
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в залежності від інформаційної системи банку. Також важливо зазначити, що для 

кожного експерта може бути заданий показник його компетентності T8*! , що може 

враховуватись при формуванні фокус-групи експертів, а також при обчисленні 

фінальних оцінок очікуваних збитків. 

Сценарій оцінки очікуваних збитків базується на системно зв’язаному 

застосуванні можливостей наступних методів: експертного оцінювання (методу 

аналізу ієрархій (МАІ) Сааті [199], метод Дельфі [125]), лінійної згортки критеріїв 

та оцінки характеристик випадкових величин. Таким чином, для розв’язання 

поставленої задачі, необхідно виконати наступні кроки [40]:  

Крок 1. Оцінювання експертами фокус-групи '%
6 ймовірності відбуття 

можливих рівнів збитку по кожному критерію E4 ∈ H при реалізації загрози	G3% ∈ F% 

по інформаційному активу 7&% ∈ -%. 

Крок 2. Оцінювання очікуваних значень критерійних показників збитку E%43&.  

Крок 3. Узагальнена оцінка групи експертів очікуваних критерійних 

показників збитку E%43& = E4MG3
% , 7&% 	N. 

Оскільки при оцінюванні експерт працює в умовах неповної визначеності 

даних, його думка  базується не тільки на існуючих знаннях про прийняття рішень 

в даних умовах, а і потребує проведення професійного інтуїтивного аналізу 

багатофакторних майбутніх наслідків реалізації загрози. При цьому необхідно 

враховувати різні  ситуаційні умови функціонування системи та можливі 

розбіжності цільових намірів зловмисника. Тому в сценарії передбачено створення 

формалізованого інструментарію визначення експертом різних варіантів наслідків 

реалізації загрози, оцінювання ймовірності їх відбуття та врахування впливу на 

узагальнену оцінку очікуваних збитків. В даному випадку пропонується ввести 7 

класів можливих збитків. Кількість класів може відрізнятися в залежності від умов 

поставленої задачі та може бути більшою або меншою. У психології існує поняття 

психологічної межі здатності людини одночасно розрізняти якесь число предметів 

по якійсь властивості. Ця межа дорівнює відповідно до інтервалу Міллера 7 ± 2, 

тобто для створення шкали, на якій ці предмети можна порівнювати, достатньо 9 
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точок. Тому для спрощення сприйняття експертами та проведення якісного 

оцінювання пропонується використовувати саме 7 класів. 

Позначимо класи збитку через D%, / = 	 1, 7===== (рис. 2.5). При проведенні 

оцінювання очікуваних збитків експерт, на свій досвід, визначає до якого з 

можливих семи рівнів збитку призведе реалізація загрози G3% по інформаційному 

активу 7&%  за критерієм E4. Так, наприклад, власник інформаційного ресурсу легко 

може вказати вартість договору, що розривається, або вартість обладнання і носіїв, 

проте назвати точну вартість інформації, що втрачена, він фактично не в змозі. 

Таким чином із застосуванням якісних показників: малий, посередній, великий і 

так далі, експерт зможе формально та однозначно висловити свою думку.   

Як було згадано вище, експерту надається можливість оцінювання семи рівнів 

збитку: 

– D! – суто оптимістичні збитки (невпливові та надзвичайно низькі збитки, що 

не змінять загальний стан системи);  

– D" – оптимістичні збитки (мало впливові – низькі збитки, які можуть змінити 

загальний стан системи, але не вплинуть на її функціонування); 

– D9 – низькі збитки (збитки із незначним впливом, які можуть змінити загальний 

стан системи та навіть незначним чином погіршити її функціонування);  

– D: – середні збитки (збитки  із середньо зваженим впливом, які можуть змінити 

загальний стан системи та її функціонування, але при цьому відновлення 

роботи займає незначний час); 

– D; – високі збитки (збитки із суттєвим впливом, змінюють загальний стан 

системи та значно впливають на її функціонування, час відновлення 

нормального стану системи достатньо великий);  

– D< – песимістичні збитки (збитки зі значним впливом, можуть кардинальним 

чином змінити загальний стан системи, надзвичайно впливають на її 

функціонування, час та можливість відновлення складно прогнозувати, але 

відновлення можливе); 
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– D= – суто песимістичні оцінки (збитки з глобальним впливом – надзвичайно 

високі, що можуть спричинити повний колапс системи, відновлення стабільної 

роботи майже неможливо). 

Оскільки запропонована градація являє собою певну якісну шкалу, також 

встановлюються шкала структуризації переваг для кожного рівня D%, тобто їх 

граничні та середні значення в межах від 0 до 1 (рис. 2.5): ID%
*%-,D%

*%>,D%
*?@J, де 

D%
*%> = D%

*%- +D%
*?@

2
X . Дане розподілення може бути визначено ОПР до запуску 

сценарію, так у прикладі, що розглядається, інтервал від 0 до 1 було розбито на 7 

діапазонів згідно з кількістю рівнів збитку, що можуть виникнути. Крок для даної 

шкали може бути обраний довільним чином. В даному випадку запропоновано 

використовувати більший крок 0,2 для серединних класів та менший крок для 

граничних класів, оскільки їх вплив є набагато більш суттєвим. Шкала 

визначається з метою отримання очікуваного значення D% базуючись на значенні 

% отриманого в результаті роботи сценарію. Так, наприклад, якщо в результаті 

обчислень, що базуються на оцінках експертів, % = 0,4, то система оцінки 

очікуваних збитки, побудована на основні людинно-машинного інструментарію, 

визначить за допомогою даної шкали (рис.2.5), що при реалізації загрози очікувані 

збитки будуть на рівні D:.  

 

 
Рисунок 2.5. Шкала класифікації рівня оцінок очікуваних збитків. 

Таким чином реалізація сценарію базується на системному аналізі наступних 

компонентів:  

- Множини об’єктів захисту – інформаційних активів - інформаційних систем; 

- Множини загроз F із визначеною цінністю збитків D% при реалізації загроз; 

- Множини зв’язків : об’єктів захисту із бізнес-процесами банку; 
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- Використання методів якісного аналізу з їх інтерпретацію в кількісному 

вимірюванні в системно пов’язаній людино-машинній процедурі в умовах 

неповної визначеності даних; 

- Оцінка збитків при реалізації загроз проводиться з врахуванням множини 

різних критеріїв H очікуваних витрат. 

Пропонуються наступні принципи побудови сценарію:  

- раціональність та обґрунтованість, своєчасність та оперативність; 

- раціональність рівнів декомпозиції активів, загроз, критеріїв та їх повноти та 

достовірності; 

- раціональність компромісу між рівнем декомпозиції, повноти інформації та 

витрат ресурсів на реалізацію; 

- раціональне застосування інтуїції, знань та досвіду людини – експерта; ОПР; 

аналітика тощо; 

- раціональний підбір та системна зв’язка методів реалізації етапів задачі; 

- оцінка очікуваних збитків ведеться для встановленого інформаційному активу 

інформаційної системи визначеного рівня ієрархії від реалізації визначеного 

виду загрози; 

- основою оцінювання є людино-машинної технології, що базується на 

застосуванні методів експертного оцінювання; 

- визначається домінуюча роль оцінок експертів і встановлюється правило -  

прийняття остаточного рішення є прерогативою людини – колективу 

спеціалістів, відповідальних за політику безпеки банку. При цьому прийняття 

рішень має базуватись на професійності, інформованості, інтуїції, інтелекті 

ОПР та експертів, тому мають бути визначені обґрунтовані вимоги до складу 

групи; 

- враховуються фактори збитку, що визначені як найбільш суттєві в різних 

умовах функціонування системи. Наприклад: збиток, що пов'язаний з 

порушенням законодавчих вимог; фінансовий збиток від втрати цінності 

інформації; збиток репутації банку тощо; 
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- для кожного критерія встановлена вага O4 – міра значущості впливу загроз на 

цінність активу по кожному критерію; 

- критерійні показники базуються на врахуванні експертами як якісних, так 

кількісних даних, більшість з яких має латентні властивості. 

При проведенні експертних оцінок ставиться задача оптимізувати 

достовірність експертного оцінювання в умовах невизначеності даних і 

необхідності передбачення наслідків реалізації загрози. З цією метою опитування 

різних експертів передбачає:  

- застосування методу індивідуального опитування за відсутністю обміну 

інформацією між експертами; 

- забезпечення недопустимості прямого відбракування індивідуальної оцінки 

кожного експерта; 

- уникання узагальнення результатів оцінювання з суттєвим розкидом оцінок; 

- надання можливості експерту виявляти повний діапазон думок від суто 

песимістичних до оптимістичних; 

- забезпечення при узгодженні та угрупуванні кінцевих результатів можливості 

знаходження реального компромісу з урахуванням думок і рівня 

компетентності кожного експерта.  

Визначивши базові компоненти побудови сценарію, можливо побудувати 

базову ієрархію, що являє собою графічне представлення проблеми, що 

вирішується (рис.2.6). Число та характеристики таких ієрархій залежать від 

кількості ІС / ∈ 1 = {1,2, . . . , 5∗} банку, що розглядаються. 

Кожен експерт при проведенні оцінювання проходить від верхнього до 

нижнього рівня ієрархії, таким чином після отримання оцінок від кожного 

експерта, необхідно провести згортку оцінок для отримання узагальненого 

ймовірнісного значення очікуваних збитків. При цьому важливо зауважити, що 

набір загроз F% = 6G!
% , G"

% , … , G3
% , … , G3!"

% 8 , / ∈ 1 та критеріїв E4 , K ∈ L для проведення 

оцінювання може відрізнятися в залежності від інформаційного активу 7&% ∈ -% та 

інформаційної системи / ∈ 1, що розглядається. 
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Рисунок 2.6. Ієрархія задачі оцінки очікуваних збитків ІС /A. 

 
2.2.1. Побудова сценарію розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків при 

реалізації загроз інформаційної безпеки банку 

 

Наступним кроком перейдемо до розв’язання поставлених задач [40]. 

Крок 1. Оцінювання експертами фокус-групи '%
6 ймовірності відбуття 

можливих рівнів збитку по кожному критерію E4 ∈ H при реалізації загрози	G3% ∈ F% 

по інформаційному активу 7&% ∈ -%.  

Для реалізації експертного оцінювання важливе значення має обґрунтування 

вибору методу оцінювання. Визначена доцільність закладання в математичний 

апарат експертного оцінювання при реалізації цієї задачі методу Сааті, відомого як 

метод аналізу ієрархій (МАІ) [199]. МАІ зарекомендував себе як ефективний 

математичний інструмент системного підходу до складних проблем прийняття 

рішень. Перевагою методу Сааті є його можливості «візуалізацій того, що може 

статися» в обов’язковій умові поступового уточнення та зведення (фокусування) 

висновків різних експертів на чомусь єдиному. Згідно з цим методом вибір 

пріоритетних рішень здійснюється за допомогою парних порівнянь невизначених 
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компонентів . Для представлення результатів оцінок у кількісному виразі Т.Сааті 

вводить шкалу парних порівнянь (табл. 3.2). Правомірність цієї шкали доведена 

теоретично і практично при застосуванні МАІ в різних сферах людської діяльності 

[40, 41 125, 126, 135, 200, 201]. 

Доцільність застосування дискретної шкали «1 – 9» для оцінки порівняльної 

міри ймовірності різних рівнів збитків від реалізації загрози визначена на основі 

наступних передумов: 

1. Експерту надається можливість прогнозувати результати і передбачити 

ймовірність відбуття різного рівня наслідків, якісні розходження яких значимі на 

практиці, і їх врахування, з його точки зору, підвищує достовірність результатів 

оцінювання. 

2. Враховані властивості людини-експерта, що дозволяють на 

професійному рівні проводити якісні розмежування мір ймовірності очікування 

рівнів збитків об'єктів по визначеним ступеням. 

3. Використовується запропонована Сааті психометрична шкала 

(табл.2.1). 

Таблиця 2.1. Шкала парних порівнянь. 

Ступінь переваги ймовірності відбуття одного 

рівня збитку перед іншим  

Міра важливості 

(значимості) переваги 

Рівна ймовірність. Немає переваги 1 

Слабка перевага по ймовірності. Слабка 

перевага. 
3 

Істотна або сильна перевага по ймовірності. 

Сильна перевага. 
5 

Дуже сильна або значна перевага ймовірності. 

Дуже сильна перевага. 
7 

Абсолютна перевага по ймовірності.  9 

Проміжна оцінка міри переваги  2, 4, 6, 8 

В загальному вигляді експерту пропонується побудувати матрицю парних 

порівнянь міри ймовірності відбуття різного рівня збитків D% по встановленому 
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критерію E4 ∈ H при реалізації загрози G3% ∈ F% для інформаційного активу 7&% ∈ -%. 

Для задачі, що розглядається встановлено 7 можливих рівнів збитку, таким чином 

можливо побудувати матрицю парних порівнянь наступного вигляду (табл.3.3), де 

.*B – оцінка переваги, що виставляється експертом. 

Парні порівняння проводяться в термінах визначення експертом ступенів 

переваги відбуття одного рівня збитку D* над іншим DB. При цьому якісні 

інтуїтивні оцінки експерта перетворюються в кількісні, які виражаються в цілих 

числах. Якщо рівень D* домінує над DB, то клітина матриці, що відповідає стрічці 

D* та стовбцю DB, заповнюється цілим числом згідно табл.2.2, при цьому клітина, 

що відповідає стрічці DB та стовпцю D* заповнюється зворотним числом, тобто 

дробом .B* = 1 .*BX . Якщо рівень D* не домінує над DB, то відбувається 

зворотне. Якщо вважається, що рівні DB і D* однаково ймовірні, то в обидві позиції 

ставиться одиниця. Ця матриця повинна володіти властивістю зворотної 

симетричності. 

Таблиця 2.2. Матриця парних порівнянь. 

Рівень 
збитку  

Рівень збитку  

D! … DB … D= 

D! .!! … .!B … .!= 

… … … … … … 

D* .*! … .*B … .*= 

… … … … … … 

D= .=! … .=B … .== 

Особливістю застосування МАІ в сценарії, що розглядається, є передбачення 

та надання інструментарію виключення тих рівнів збитку, які не можуть відбутися 

з точки зору експерта. Ймовірність їх відбуття визначається як нульова, і вони 

виключаються з моделей порівняльного оцінювання. Це надає можливість експерту 

відобразити думку навіть про єдиний можливий рівень збитків при реалізації 

загрози. 
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Позначимо як Z6 = (Z6C%
, Z6C&

, … , Z6C!
, . . , Z6C+

) – вектор ваг альтернатив D% 

в оцінках експерта. При цьому має виконуватись умова (2.4), таким чином: 

компонента вектора Z6C!
 є ймовірністю отримання рівня збитку обчислюється та 

на основі оцінок відношення переваги, що заповнюються в клітинах матриці 

парних порівнянь експертом )6% ∈ '%
6: 

0	 ≤ 	Z6C!
≤ 1,∑ Z6C!

= 1=
%D! .                                    (2.4) 

По своїй суті Z6C!
 (2.4) являє собою вагу альтернативи D% в оцінках експерта. 

Проілюструємо особливості розв’язання задачі на такому прикладі. 

Припустимо, експерт порівнює ступінь переваги рівня очікуваних збитків на 

інформаційному активі «файл база даних» при здійсненні загрози копіювання 

інформації по критерійному показнику – фінансовий збиток від втрати цінності 

інформації (табл. 2.3). Експерт вважає можливим відбуття всіх рівнів збитку при 

реалізації загрози і проводить порівняльну оцінку переваги одного рівня на 

іншими. 

Після проведення всіх парних порівнянь для елементів сусідніх рівнів 

обчислюємо ймовірність відбуття кожного рівня збитків Z6C!
 наступним чином: 

1) Визначаємо нормалізований вектор локальних пріоритетів: 

7* = \∏ 7*B
=
BD!

+ . 

2) Нормуємо компоненти вектора 7* шляхом ділення кожної компоненти на 

суму всіх компонент цього вектору: Z6C!
=	

?,
∑ ?,+,-%

. 

Згідно теоретичним положенням МАІ, можлива ситуація неузгодженості 

суджень експерта або групи експертів при попарних порівняннях. Виникнення 

неузгодженості не тільки допускається як невід’ємна частина методу, а і визначає 

шлях удосконалення і уточнення оцінок експертів. 
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Таблиця 2.3. Матриця парних порівнянь переваги ймовірності відбуття різних 

рівнів очікуваного збитку над іншими.  

Рівень 
збитку 

Критерій – 
«Фінансовий 
збиток» при 
втраті цінності 
інформації 

D! D" D9 D: D; D< D= Z6C!
 

D! 

Суто 
оптимістичні 
збитки 

1 2 5 5 5 4 3 
0,3452 

D" 
Оптимістичні 
збитки   1/2 1 3 3 3 3 3 0,2184 

D9 Низькі збитки  1/5  1/3 1  1/4  1/4  1/4  1/4 0,0338 
D: Середні збитки   1/5  1/3 4 1  1/4  1/3  1/3 0,0546 
D; Високі збитки   1/5  1/3 4 4 1  1/3  1/3 0,0811 

D< 
Песимістичні 
збитки  1/4  1/3 4 3 3 1  1/3 0,1100 

D= 

Суто 
песимістичні 
збитки 

 1/3  1/3 4 3 3 3 1 
0,1569 

Всього 2,68 4,67 25 19,3 15,5 11,9 8,25 1 
Але порушення цих узгодженості вказує на можливу алогічність оцінювання. 

Тому існує математичний апарат для діагностики причини і наслідків 

неузгодженості оцінок експерта. Насамперед необхідно обчислити матрицю 

нормалізації оцінок експерта. Так, в табл. 2.4 для нашого прикладу наведена 

матриця нормалізації, що ілюструє зсув оцінок експерта у оцінюванні переваги 

рівнів збитків. Нормалізоване значення ^*B визначається: 

                                                     ^*B =
?,.

∑ ?,.+,-%
.                    (2.5) 

Дані нормалізованої матриці свідчать, що 7*B ≠
Z6C,

Z6C.
` , це вказує на не 

повну узгодженість оцінок експерта. Тому ставиться задача діагностики причини 

неузгодженості і прийняття рішення про застосування або відхилення результатів 

оцінки експерта. Для перевірки узгодженості думок експерта використовуються 

наступні метрики [42, 43]: 

• a1 – індекс узгодженості; 
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• !1 – стохастичний коефіцієнт узгодженості, що залежить від розмірності 

матриці і враховує її зворотно симетричну побудову (табл.3.6); 

• a! – оцінка узгодженості. 

Таблиця 2.4. Матриця нормалізації. 

Рівень 
збитку 

Критерій –
«Фінансовий 
збиток» при 
втраті цінності 
інформації 

D! D" D9 D: D; D< D= Всього Z6C!
 bFGH* 

D! 

Суто 
оптимістичні 
збитки 

0,37 0,43 0,2 0,26 0,32 0,34 0,36 2,28 0,3452 7,36 

D" 
Оптимістичні 
збитки 

0,19 0,21 0,12 0,16 0,19 0,25 0,36 1,49 0,2184 7,79 

D9 Низькі збитки 0,07 0,07 0,04 0,01 0,02 0,02 0,03 0,27 0,0338 8,17 

D: Середні збитки 0,07 0,07 0,16 0,05 0,02 0,03 0,04 0,44 0,0546 8,08 

D; Високі збитки 0,07 0,07 0,16 0,21 0,06 0,03 0,04 0,65 0,0811 8,21 

D< 
Песимістичні 
збитки 

0,09 0,07 0,16 0,16 0,19 0,08 0,04 0,80 0,1100 7,85 

D= 

Суто 
песимістичні 
збитки 

0,12 0,07 0,16 0,16 0,19 0,25 0,12 1,08 0,1569 7,76 

Всього 1 1 1 1 1 1 1 7  

CI 0,117 
RI 1,32 
CR 0,089 
b*?@ 7,704 

 

Таблиця 2.5. Стохастичний коефіцієнт погодженості. 

Розмір 
матриці 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 
Також для обчислення оцінки узгодженості a! необхідно знайти власне число 

матриці b*?@ за допомогою формули (2.6) та власний вектор bFGH* матриці (2.4). 

При цьому, в умовах неповної погодженості думок значення b*?@ відхиляється від 

порядку матриці, який у даному випадку дорівнює 7.  

b*?@ = ∑ bFGH* × Z6C,
=
*D! ,                             (2.6) 

де bFGH* – максимальне власне число матриці для кожного рівня збитку (табл. 2.4): 
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bFGH* =
∑ 7*B ∙
=
BD! Z6C.

Z6C,
` .                        (2.7) 

Наступним кроком можливо визначити значення a1 та a!: 

a1 = (	b*?@ − n)	
f − 1X ,                              (2.8) 

a! = a1/!1.                                        (2.9) 

Ознакою недопустимого рівня непогодженості оцінок експерта є умова a! >

0,1. Отримане з (2.8), (2.9) значення a! = 0,089 в нашому прикладі підтверджує 

достатній рівень узгодженості оцінки експерта і можливості використання 

результатів оцінювання на наступному кроці роботи сценарію. 

Крок 2. Оцінювання очікуваних значень критерійних показників збитку E%43&.  

По результатах розв’язання першої задачі сценарію встановлена ймовірність 

Z6C!
 відбуття кожного рівня витрат. Кожний рівень збитків характеризується 

відповідним інтервалом заздалегідь встановленої шкали (рис.2.5). Узагальнене 

значення очікуваних збитків по оцінках експерта )6% ∈ '%
6 для критерію E4 ∈ H на 

інформаційному активі 7&% ∈ -% при реалізації загрози	G3% ∈ F% буде розглядатися як 

дискретна випадкова величина k
8*!
4 . Визначення найбільш ймовірного рівня 

очікуваних збитків D%, виходячи з оцінок експерта, пропонується проводити на 

основі сукупності базових характеристик випадкових величин: математичне 

сподівання оцінки збитків lm
8*!
4 	по кожному критерію E4 ∈ H, дисперсія nm

8*!
4 , 

коефіцієнт варіації оцінок o
8*!
4 та результат, що буде досягнутий з достатнім на 

думку ОПР рівнем надійності mm.  

Для розрахунку математичного сподівання lm
8*!
4  використовується раніше 

визначений розподіл D%
*%>, а також відповідні ймовірності Z6C!

 обчислені з оцінок 

експертів (табл.2.6). 
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Таблиця 2.6. Рядок розподілу дискретної випадкової величини D%
*%> в оцінці 

експерта. 

Показники 
розподілу  

Рівень збитку 
D! D" D9 D: D; D< D= 

D%
*%> 0,025 0,1 0,25 0,45 0,65 0,8 0,925 

Z6C!
 0,3452 0,2184 0,0338 0,0546 0,0811 0,1100 0,1569 

 

Визначаємо математичне сподівання lm
8*!
4  оцінки збитків при реалізації 

загрози	G3% ∈ F% по інформаційному активу 7&% ∈ -%	по кожному критерію E4 ∈ H: 

lm
8*!
4 		 = ∑ D%

*%>Z6C!
=
%D! .                                   (2.10) 

Математичне сподівання (2.10) є центром розподілу оцінок експерта за 

рівнями D% для кожного критерію E4. Для нашого прикладу його значення дорівнює 

lm
8*!
4 =	0,3493. Це число для ОПР означає, що значення очікуваних збитків, тобто 

k
8*!
4 , що відповідає оцінкам експерта )6% ∈ '%

6 для критерію E4 ∈ H на 

інформаційному активі 7&% ∈ -% при реалізації загрози	G3% ∈ F%  буде на рівні з 

незначним впливом D9. 

Математичне сподівання (2.10) є не лише центром розподілу оцінок експерта, 

а, по суті, може розглядатися як підсумкова оцінка. Але це значення може бути 

єдиним показником для попереднього етапу оцінювання тільки при умові 

незначного розсіювання оцінок експерта. В умовах, коли експерт, передбачаючи 

майбутні наслідки загрози, прогнозує широкі інтервали рівнів збитку, вважається 

доцільним представлення ОПР величини k
8*!
4 	(2.11) з доданням показника km

8*!
4 , що 

гарантує не перевищення рівня збитку з визначеною ОПР впевненістю mm. 

k
8*!
4 = {lm

8*!
4 ; 	km

8*!
4 }.                                     (2.11) 

Так, в нашому прикладі експерт передбачає всі рівні загрози, і, по суті, 

враховує як оптимістичні, песимістичні, так і прагматичні наслідки реалізації 

загрози для інформаційного активу. В цих умовах для підвищення результатів 

прийняття рішень ОПР в умовах невизначеності для подальшого аналізу 
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пропонується надання цих двох показників, що враховують інші властивості 

вибірки, в тому числі показники розсіювання. 

Міру розсіювання оцінок експерта оцінюється на основі коефіцієнту варіації 

o8/, що визначається на основі співвідношення:  

o
8*!
4 =

IJK0*!
1

LK
0*!
1 ,                                           (2.12) 

де nm
8*!
4 – дисперсія оцінок експерта: 

nm
8*!
4 = ∑ (D%

*%> −lm
8*!
4 )"Z6C!

=
%D! .                    (2.13) 

Міра розсіювання буде вважається слабкою, якщо o
8*!
4 < 10%; якщо o

8*!
4  від 

11–25%, то середньою; і значною коли	o
8*!
4 > 25%. В нашому прикладі згідно (2.13) 

дисперсія дорівнює nm
8*!
4 = 0,1324, значення коефіцієнту варіації згідно (2.12) 

o
8*!
4 = 1,0418, що свідчить про велике розсіювання оцінок експерта. Досвід показує, 

що велике значення коефіцієнту варіації є суттєвою ознакою для ОПР доцільності 

декомпозиції критерію, що розглядається, на складові критерії і проведення по них 

додаткових ітерації оцінювання. Так, в нашому прикладі експерт оцінює рівень 

очікуваних фінансових збитків. Загальні фінансові збитки розглядається як 

критерій нижчого рівня декомпозиції. Високий рівень розсіювання оцінок 

рекомендується розглядати як ознаку доцільності подальшої декомпозиції 

критерію. Так для нашого прикладу оцінку може бути доцільним проводити на 

основі таких критеріїв: фінансові збитки при реалізації бізнес-процесів банку, 

фінансові збитки від втрати авторських прав на розробку, фінансові збитки при 

нарахуванні заробітної платні. Інший шлях – прийняття ОПР рішення про 

доцільність врахування при прийняття рішень показника km
8*!
4 , що буде досягнутий 

з достатнім, з точки зору ОПР, рівнем впевненості mm. 

Припустимо ОПР встановив mm = 0,8. Для визначення km
8*!
4  проводиться 

аналіз розподілення рівнів збитку згідно оцінок експерта. 
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Необхідно знайти таке km
8*!
4   таке, що: 

km
8*!
4 	= ∑ Z6C!

-
%D! ,                                     (2.14) 

km
8*!
4 ≤ mm,                                           (2.15) 

де mm – встановлений ОПР рівень впевненості, що для нашого прикладу дорівнює 

0,8, а f – порядковий номер компонента вектора ймовірності Z6C!
, що в сумі з 

попередніми дає значення, яке задовольняє умову (2.15). Для нашого прикладу 

km
8*!
4   = 0,73. 

Таким чином, результат оцінювання експертом величини k
8*!
4   згідно з (2.11), 

(2.10), (2.14) буде: k
8*!
4 	= {0,3493; 0,73}. Це каже ОПР про те, що згідно оцінок 

експерта )6% ∈ '%
6, з ймовірністю 0,8, рівень очікуваних збитків не буде 

перевищувати високих збитків (D;) по критерію E4 ∈ H при реалізації загрози G3% ∈

F% для інформаційного активу 7&% ∈ -%. Оскільки в оцінюванні приймають участь 

декілька експертів, наступним кроком необхідно обчислити узагальнену оцінку та 

отримати значення E%43& = E4MG3
% , 7&% 	N. 

Крок 3. Узагальнена оцінка групи експертів очікуваних критерійних показників 

збитку E%43& = E4MG3
% , 7&% 	N. 

Ставиться задача узагальнення оцінок по критерію E4 ∈ H при реалізації 

загрози G3% ∈ F% для інформаційного активу 7&% ∈ -%, що були отримані по кожному 

експерту з групи експертів '%
6 ∈ '. Тобто результатом розв’язання даної задачі 

буде результат E%43& = E4MG3
% , 7&% 	N для критерію E4, узагальнений по групі експертів 

'%
6. При цьому пропонується формалізований інструментарій угрупування 

результатів, що надасть можливість ОПР знайти раціональний компроміс в оцінках 

експертів при врахуванні повного діапазону їх думок та виключення 

необґрунтованого відбракування окремих оцінок. Для реалізації цього 

інструментарію використовується головна ідея методу Дельфі [132]. Метод Дельфі 

за історію свого існування набув значного розвитку, різноманітних інтерпретацій і 
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широкого практичного застосування. Згідно з ідеями методу, інструментарій 

угрупування результатів, що пропонується в даному сценарії, базується на 

наступних положеннях: 

– Проведення опитування експертів методом індивідуального оцінювання при 

умові відсутності обміну інформацією між експертами. 

– Слідуючи принципам і підходам групової випадкової вибірки, передумовою 

можливості узагальнення результатів є оцінка і аналіз достатності міри 

узгодженості думок експертів. 

– Проведення аналізу узгодженості та визначення граничних оцінок за 

необхідності.  

– Аналіз кожним експертом отриманих результатів групового оцінювання та 

аргументація своїх думок «авторами» крайніх оцінок. 

– Надання можливості експертам повторити процедуру опитування.  

– Прийняття рішення ОПР про перехід до визначення комплексної оцінки при 

досягнення достатньої міри узгодженості думок експертів. В умовах недостатньої 

міри узгодженості, ОПР приймає одне з альтернативних рішень: перехід до 

комплексної оцінки без врахування думок авторів «крайніх» оцінок, якщо їх число 

не перевищує встановленого обмеження (припустимо 20%), або відкладення 

процесу оцінювання.  

– Встановлення комплексної оцінки з врахуванням рівня компетентності кожного 

експерта.  

В даному сценарії аналіз міри узгодженості думок експертів вважається 

раціональним проводити на основі базових результатів оцінювання експертів. 

Пропонується підхід перевірки міри узгодженості результатів оцінок експертів на 

основі їх ранжирування [41]. Проілюструємо зміст підходу на прикладі обробки 

результатів оцінок п’ятьма експертами '%
6 = {)!

% , )"
% , )9

% , ):
% , );

% }.  
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Таблиця 2.7. Результати оцінювання ймовірності відбуття рівнів збитку 

експертами. 

Оцінка 
експерта 
)3 

Ймовірність відбуття рівня збитку 

D! D" D9 D: D; D< D= 

Z!C!
 0,3452 0,2184 0,0338 0,0546 0,0811 0,1100 0,1569 

Z"C!
 0,3580 0,346 0,041 0,012 0,1112 0,1314 0,022 

Z9C!
 0,244 0,2512 0,1133 0,054 0,0812 0, 1133 0,1431 

Z:C!
 0,3506 0,2115 0,0390 0,0653 0,0967 0,1636 0,1214 

Z;C!
 0,2251 0,1834 0,051 0,1121 0,1231 0,2113 0,094 

Припустимо при оцінюванні рівня збитку по критерію E4 при реалізації загрози 

	G3
% по інформаційному активу 7&%  отримали наступні результати Z6C!

(табл. 2.7). На 

рис. 2.7 отримані результати (табл.2.7) представлені в графічному вигляді. 

 

 
Рисунок 2.7. Рядки розподілення думок експертів фокус-групи '%

6. 
Перетворюємо дані табл. 2.7 в матрицю ранжирування результатів оцінювання 

(табл. 2.8).  

Позначимо ранг як: !C!
6 , де # – порядковий номер експерта )6% ∈ '%

6, оцінки 

якого розглядаються, а D% – рівень збитку / = 1,7====. 
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Таблиця 2.8. Ранжирування результатів оцінювання. 

Оцінка 
експерта 
)3 

Ймовірність відбуття рівня збитку 

D! D" D9 D: D; D< D= 

Z!C!
 1 2 7 6 5 4 3 

Z"C!
 1 2 5 7 4 3 6 

Z9C!
 2 1 4,5 7 6 4,5 3 

Z:C!
 1 2 7 6 5 

3 

 
4 

Z;C!
 1 3 7 5 4 2 6 

Сумарний 
ранг 
(!C!) 

6 10 30,5 31 24 16,5 22 

 

Ранжирування проводиться наступним чином: ранг 1 ставиться тому рівню 

збитку D%, який досягається з найбільшим ступенем ймовірності Z6C!
 (згідно 

оцінок експерта), ранг 2 – наступному більшому значенню і т.д. Якщо експерт 

однаково оцінює ступінь ймовірності різних рівнів, то їм виставляються однакові 

середньо арифметичні значення. 

Також позначимо сумарний ранг для рівня збитку D% як !C!: 

!C! = ∑ !6C!
;
6D! .                                       (2.16) 

Розраховується коефіцієнт конкордації (узгодженості) думок експертів u [41], 

що відображає відношення максимальної можливої дисперсії оцінок експертів (при 

повній узгодженості думок експертів при ранжуванні результатів) та реальної 

дисперсії: 

u = 	
!"M

7&(-'N-)N-∑ O/)
*-%

,                                    (2.17) 

де: v = ∑ (!C!
6=

%D! − !*%>)", !*%> = 0,5S(f + 1), w6 = ∑ (x9*
%D! − x), S – кількість 

експертів, f – кількість рівнів збитку v%, x – кількість повторень рангу !C!
6  в 



 83 

ранжуванні експерта )6% , y – скільки разів в ранжуванні експерта )6%  виникло 

повторення рангу !C!
6 . 

Коефіцієнт конкордації K (2.17) знаходиться в межах від 0 до 1, більше 

значення визначає більший рівень узгодженості думок експертів. При повній 

узгодженості думок експертів коефіцієнт конкордації K буде дорівнювати одиниці, 

а при повній неузгодженості – нулю. Граничне значення uгр, яке вважається 

достатнім, встановлює ОПР. Як правило, рекомендується значення uгр ≥ 0,6. 

Якщо u > uгр, думки експертів вважаються узгодженими. Для нашого прикладу 

u = 0,803, що визначає достатній рівень узгодженості думок експертів. 

Якщо коефіцієнт конкордації u < 0,6, це говорить про необхідність для ОПР 

провести додаткові дії по удосконаленню результатів оцінювання, а саме – 

проаналізувати причини неузгодженості та виконати пошук шляхів їх усунення. 

Якщо встановлена недопустима міра неузгодженості думок експертів при 

розгляді одного чи більшої кількості критеріїв, пропонується визначити експертів, 

які є авторами граничних оцінок. Розраховується середнє значення {C!
*%> (2.18) 

оцінок експертів по кожному D% без врахування граничних значень, тобто оцінок 

тих експертів, які внесли недопустиму неузгодженість: 

{C!
*%> =

R2!N(S
,!3

2!K
,!3,S,45

2!K
,45)

7N(K,!3,K,45)
,                           (2.18) 

де m*%-– кількість експертів, що надали мінімальні граничні оцінки Z*%-C!
,	m*?@– 

кількість експертів, що надали максимальні граничні оцінки Z*?@C!
. 

Визначаються відхилення ∇*%- та ∇*?@: 

∇*%-=	{C!
*%> − Z*%-C!

,                                   (2.19) 

∇*?@= Z*?@C!
− {C!

*%>.                                  (2.20) 

Авторам граничних оцінок, у яких ∇*%- (2.19) або ∇*?@ (2.20) перевищують 

заздалегідь визначене ОПР допустиме значення відхилення ∇, пропонується 

аргументувати свою точку зору. Враховуючи дані аргументації, ОПР проводить 

обговорення ситуації з групою експертів. Згідно з методом Дельфі експертам при 

погодженні з аргументами авторів крайніх точок надається можливість змінити 
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свої оцінки і провести повторний етап оцінювання. Якщо відповідний рівень 

узгодженості думок не було досягнуто після повторного оцінювання, рішення про 

подальші шляхи прийняття рішень приймає ОПР. 

Підсумкові результати оцінки збитків по встановлених критеріях формується 

з врахуванням думок всіх експертів, що пройшли перевірку на узгодженість. 

Узагальнені по групі експертів '%
6 = {)!

% , )6% , … , )6∗
% } значення математичного 

сподівання lm
T!
*
4  (2.21) очікуваного результату збитку, дисперсії оцінок nm

T!
*
4  

(2.23) та значення результату km
T!
*
4  (2.24), що буде досягнутий з встановленим 

рівнем надійності, визначаємо з допомогою співвідношень:  

lm
T!
*
4 = ∑ lm

8*!
4 .8*!

U
6D! ,                                      (2.21) 

де .8*! –	порівняльний коефіцієнт компетентності експерта (2.22) в даній експертній 

групі, а S – кількість експертів: 

.8*! =
V0*!

∑ V0*!
6*-%

,                                               (2.22) 

де T8*!  – показник компетентності експерта у встановленій шкалі оцінювання від 0 

до 100. 

nm
T!
*
4 = ∑ nm

8*!
4 .8*!

7
6D! ,                                       (2.23) 

 

km
T!
*
4 = ∑ km

8*!
4 .8*!

U
3D! .                                       (2.24) 

В табл. 2.10 наведені результати оцінювання узагальненого показника 

фінансових витрат на інформаційному активі «файл база даних» при здійсненні 

загрозі копіювання інформації, що визначений з врахуванням оцінок п’яти 

експертів з встановленим рівнем компетентності. 
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Таблиця 2.10. Результати оцінок групи експертів. 

Експерт Рівень збитку Математ
ичне 
сподіван
ня, lm

8*!
4  

Резуль
тат, 
km

8*!
4  

К
од 

Компетен
тність 
експерта 
T8*!  

Порівняль
ний 
показник 
компетент
ності 
експерта 
.8*!  

D! D" D9 D: D; D< D= 

Середнє значення межі 
показників 

0,02
5 

0,1 0,25 0,45 0,65 0,8 0,92
5 

Ймовірність відбуття рівня 
збитку Z6C!

 

)!
%  100 0,244 0,34

52 
0,21
84 

0,03
38 

0,05
46 

0,08
11 

0,11
00 

0,15
69 

0,3493 0,73 

)"
%  80 0,195 0,35

8 
0,34

6 
0,04

1 
0,01

2 
0,11
12 

0,13
14 

0,02
2 

0,431 0,55 

)9
%  80 0,195 0,24

4 
0,25
12 

0,11
33 

0,05
4 

0,08
12 

0, 
113
3 

0,14
31 

0,4132 0,7 

):
%  75 0,183 0,35

06 
0,21
15 

0,03
9 

0,06
53 

0,09
67 

0,16
36 

0,12
14 

0,4738 0,65 

);
%  75 0,183 0,22

51 
0,18
34 

0,05
1 

0,11
21 

0,12
31 

0,21
13 

0,09
4 

0,4758 0,85  

Узагальнені по групі експертів показники lm
T!
*
4  km

T!
*
4  

0,42 0,69 
 
При визначенні комплексного показника очікуваного збитку (2.3) 

математичне сподівання lm
T!
*
4  очікуваного результату збитку та значення 

результату km
T!
*
4  (2.24), що буде досягнутий з встановленим ОПР рівнем надійності 

буде враховуватися по вибору ОПР як узагальнений показник k
T!
*
4 = {lm

T!
*
4 ; km

T!
*
4 } 

(де E%43& = lm
T!
*
4 ) очікуваного збитку по кожному критерію. Так, наприклад, згідно 

отриманих значень, узагальнений критерійний показник E%43& буде мати значення 

0,42. Це означає, що група експертів вважає, що очікуваний збиток буде на рівні 

D:, тобто середні збитки, але, оскільки km
T!
*
4 =0,69, зі встановленою мірою 

впевненості mm = 0,8, збитки не будуть перевищувати D;, тобто високих збитків.  
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2.2.2. Оптимізація сценарію розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків при 

реалізації загроз інформаційної безпеки банку 

 

Отримані результати дослідження свідчать про те, що підходи, моделі та 

методи, що складають єдину інформаційну технологію реалізації сценарію, 

створюють ефективний інструментарій впливу на якісне розв’язання однієї з 

найважливіших та актуальних проблем інформаційної безпеки. Універсальність 

побудованих моделей дозволяє з легкістю застосовувати отриманий 

інструментарій в буд-якій предметній області, зокрема, в банку. З врахуванням 

різноманітності проблем та слабкої структурованості даних, що їх характеризують, 

сценарій побудований на основі системно пов’язаних моделей та методів, що 

базуються на: 

– домінуючій ролі експертної думки, 

– принципах максимально можливої формалізації процесів, 

– обґрунтованості застосування та розширенні можливостей математико-

логічних методів експертного оцінювання,  

– зручному для фахівця інтерактивному режиму роботи з інструментарієм.  

Слід зазначити, що з метою підвищення ефективності отриманих результатів, 

особливу увагу необхідно приділити: 

1) відбору групи експертів, а саме, аналізу, оцінці та формалізованому врахуванню 

міри їх компетентності (2.21)–(2.24), (табл. 3.10);  

2) проведенню з застосуванням системи рівнянь угрупування оцінок експертів з 

контролем достатності міри логічності їх думок (2.4)–(2.15), (табл. 2.4-2.6), міри 

розсіювання оцінок окремого експерту (2.12), (2.13) та відповідності 

встановленим вимогам до міри узгодженості думок різних експертів (2.15); 

3) врахуванню при оцінці можливості втрат не тільки очікуваних фінансових 

збитків, але й узагальненого показника очікуваних втрат, базуючись на всій 

сукупності критеріїв. Зокрема, враховуючи багатофакторні наслідки реалізації 

кожної загрози на актив, що розглядається. 

Наприклад, до уваги при оцінці наслідків, крім фінансових витрат, 
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враховується і збиток репутації банку, а також моральний чи фізичний збиток, 

пов'язаний з розголошенням персональних даних окремої особи тощо. 

Узагальнений показник витрат розраховується на основі метода лінійної згортки 

критеріїв. Очікувані значення кожного критерію та їх порівняльна вага впливу на 

втрати визначаються на основі експертних оцінок в єдиних встановлених шкалах з 

врахуванням міри впливу різних факторів дії загрози на актив, що розглядається. 

При цьому важливо відмітити, що суттєвий вплив на підвищення ефективності 

оцінки має якість  математико-логічного апарату, що надається експерту. Його 

застосування надає можливість експерту формалізувати процес передбачення 

ймовірності відбуття різних наслідків реалізації загрози.  При цьому експерт 

керується професійним аналізом реальних  ситуаційних умов функціонування 

банку та дій зловмисника.  

Отримані результати експериментальних розрахунків в рамках 

запропонованого сценарію свідчать про те, що експерту надається достатньо 

зручний інтерактивний режим інструментарій для проведення порівняльної оцінки 

переваг відбуття кожного рівня витрат (табл. 2.3-2.5). Джерело прийняття рішень 

експертом – володіння предметної областю, статистичні дані, професійний  досвід, 

знання та інтуїція  Значно уточнюють достовірність оцінки ймовірності і те, що 

експерту надається можливість враховувати різні ступені переваги рівнів, що 

базуються на відомій шкалі порівняльних оцінок методу аналізу ієрархій (табл. 

2.2). Отримані результати обробки оцінок експерта за запропонованими системою 

рівнянь свідчать про те, що визначення рядку розподілу дискретної випадкової 

величини ймовірності кожного рівня витрат формалізовано і не викликає 

складнощів при роботі експерта.  

Користувачу надається можливість застосування різних варіантів обробки 

результатів розподілу оцінок експерта за встановленими рівнями збитку. Перший 

– визначення в якості основи подальших розрахунків величини математичного 

сподівання, що є центром розподілу оцінок експерта (2.10). В умовах, коли експерт, 

передбачаючи майбутні наслідки загрози, прогнозує широкі інтервали можливих 

рівнів збитку, він може визначити доцільним застосування показника, що гарантує 
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не перевищення рівня збитку з визначеною ОПР надійністю (2.14), (2.15). Так, в 

нашому прикладі експерт з різною ймовірністю передбачає всі сім рівнів можливих 

фінансових втрат цінності інформації (рис. 2.5). Розсіювання його оцінок, що 

визначене та проаналізоване за формулами (2.12), (2.13), недопустимо високе. В 

цих умовах для підвищення результатів прийняття рішень ОПР враховує значення 

як математичного сподівання, так і величини збитку, що не буде перевищено з 

надійністю 80%. 

Запропонований метод угрупування результатів оцінки втрат різними 

експертами, що базується на головних принципах методу Дельфі, надає додаткові 

можливості ОПР при пошуку раціонального компромісу в оцінках експертів з 

врахуванням повного діапазону їх думок (табл. 2.9). При цьому забезпечується 

формалізований контроль міри узгодженості їх оцінок на основі математичного 

аналізу результатів за рахунок ранжирування оцінок (2.16), (2.17), (табл. 2.9). В 

умовах порушення міри узгодженості на основі аналізу результатів 

встановлюються «автори крайніх точок», що є суб’єктами недопустимого рівня 

розгалуженості оцінок (2.18)–(2.20), та застосовується «механізм» згладжування 

результатів оцінювання.  

Необхідно відмітити, що в цьому сценарії ще не описано метод оцінки ваги 

критеріїв та методи аудиту компетентності експертів в динаміці їх роботи на основі 

накопичення відповідного статистичного матеріалу. Зазначені методи планується 

опрацювати при подальших дослідженнях запропонованого сценарію.  

Варто зауважити, що одним із ефективних шляхів оптимізації роботи 

запропонованого сценарію є застосування принципів побудови мультиагентних 

технологій, оскільки людина-експерт, що надає оцінку можливості відбуття тієї чи 

іншої загрози та можливих втрат при її реалізації може бути легко замінена або 

доповнена використанням інтелектуального агента. Застосування саме цього 

підходу пропонуємо розглянути у подальшому дисертаційному дослідженні. 

В даному розділі пропонується до розгляду підхід з оптимізації описаного 

сценарію з використанням мультиагентних технологій. Вибір агентів як технології 

оптимізації рішення був мотивований наступними спостереженнями: 
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1. Середовище, в якому провадиться банківська діяльність є дуже динамічним та 

складним, а також має високий рівень невизначеності [202]. Для якісного 

аналізу можливостей та наслідків реалізації загроз необхідно впровадження 

експертної системи, що здатна до гнучких автономних дій.  

2. Агенти – це природна метафора. Багато середовищ (включаючи більшість 

організацій та будь-яке комерційне чи конкурентне середовище) природно 

моделюються як сукупність агентів, які або співпрацюють між собою для 

вирішення складних проблем, або конкурують між собою. При розробці 

інформаційних систем особливо тих, що спрямовані на підтримку прийняття 

рішень, агенти використовуються як «експертні помічники», співпрацюючи з 

користувачем, для вирішення поставленої задачі [203]. 

3. З точки зору дистрибуції даних та контролю над ними мультиагентні системи 

також виступають ідеальним рішенням, оскільки питання прийняття рішення 

при розподіленості інформації зручно моделюється мережею агентів, де кожен 

компонент є напівавтономним [185]. 

4. Ще одним фактором, що є дуже актуальним, особливо для банків, є те, що 

досить часто впровадження нового продукту-інформаційної системи стикається 

з проблемою взаємодії із компонентами внутрішнього середовища банків. 

Досить часто деякі системи, що використовуються у банках є застарілими та не 

підтримують взаємодії  з оновленими компонентами інших систем, але заміна 

або кардинальне оновлення старої системи є економічно та технічно 

невиправданою. Дана проблема легко вирішується розробкою агентного слою 

над застарілою системою [204]. 

Таким чином використання саме мультиагентної оптимізації є виправданим та 

необхідним, оскільки потрібно організувати достатньо складну взаємодію та 

кооперацію систем, включаючи обмін інформації, при цьому підтримуючи 

цілісність існуючої організаційної структури та автономію її компонентів [205].   
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2.3. Висновки до другого розділу 

 

У другому розділі було проведено аналіз та формалізацію структури банку як 

системи. Взаємозв’язки між об’єктами зовнішнього та внутрішнього середовища 

реалізуються потоком бізнес-процесів, що проходить свій життєвий цикл як 

всередині банку, так і за його межами, в залежності від виконуваного процесу. Було 

розглянуто основні схеми взаємодії елементів внутрішнього та зовнішнього 

середовища банку, а також визначено множину функціональних задач та підзадач 

банку, необхідних для функціонування бізнес-процесів. 

В розділі побудовано та досліджено сценарій оцінки очікуваних збитків банку 

при реалізації загроз ІС банку. Було розроблено інформаційну технологію, моделі 

та підхід до реалізації задачі оцінювання експертом очікуваних значень показників 

збитку по різним групам критеріїв, які можуть бути як кількісними, так і якісними. 

При цьому формалізовано інстурментарій угрупування результатів, отриманих від 

експертної фокус-групи. Формалізація угрупування експертних думок з контролем 

міри узгодженості та компетентності експертів дозволяє ОПР знайти раціональний 

компроміс в оцінках експертів та виключити необґрунтоване відбракування 

окремих оцінок. Сценарій будується  на основі системно зв’язаного застосування 

та розвитку можливостей математико-логічних методів та моделей прийняття 

рішень, серед яких моделі та методи експертного оцінювання (МАІ, ранжирування, 

метод Дельфі), багатокритеріального оцінювання та лінійної згортки критеріїв, 

комплексної оцінки очікуваних об’ємів збитків як ймовірнісних величин. 

Розглянуто шляхи підвищення доступності, своєчасності та достовірності оцінок 

шляхом застосування математико-логічних методів та моделей прийняття рішень.  

Запропоновано шляхи оптимізацію сценарію, а саме застосування 

мультиагентного підходу, який пропонується розглянути у подальшому 

дослідженні. На основі проведеного аналізу пропонується побудувати 

мультиагентну експертну систему, що забезпечує автоматизоване виконання 

сценарію оцінки очікуваних збитків при реалізації загроз інформаційної безпеки 

банку з урахуванням компетентності експертів та міри узгодженості їх думок.  
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РОЗДІЛ 3 

ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИАГЕНТНОГО ПІДХОДУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 

ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОЦІНЦІ ОЧІКУВАНИХ 

ЗБИТКІВ БАНКУ 

 

У попередніх розділах було розглянуто всі необхідні аспекти щодо аналізу та 

класифікації загроз інформаційної безпеки банку, а також застосування сценарію 

розв’язку задачі оцінки очікуваних збитків банку при реалізації загроз його 

інформаційній безпеці. В даному розділі пропонується до розгляду мультиагентна 

система, що забезпечує автоматизований процес вирішення поставлених задач в 

процесі дослідження загроз та прогнозування очікуваних втрат при їх реалізації. 

 

3.1. Розробка мультиагентної системи для розв’язання задачі оцінки 

очікуваних збитків при реалізації загроз інформаційної безпеки банку 

 

Існує декілька підходів до проектування мультиагентних систем. Найбільш 

відомою та загальноприйнятою є методологія висхідного проектування. Це підхід 

до проектування від частини до цілого. Даний підхід вимагає попереднього 

визначення ролей агентів, їх зв’язків один із одним, а також формування вихідних 

структур на основі виділених функцій. По суті, структура мультиагентної системи 

утворюється в результаті розподілу ролей між агентами.  Потрібно попередньо 

задати функції системи та розподілити їх між елементами. Формально це 

записується в наступному вигляді: v = (', !), де ' – множина елементів, ! – 

множина зв’язків: ! = !% ∪ !8, !% – множина внутрішніх зв’язків, !8 – множина 

зовнішніх зв’язків. 

На противагу підходу висхідного проектування, існує підхід спадного 

проектування, коли розробка мультиагентної системи слідує від загального до 

частин [206]. Формально підхід спадного проектування можна описати наступним 

чином: S = {n, ', a, 'v, Sk, v, !}, де набір n – множина середовищ прийняття 

рішень, ' – множина експертів, a – множина критеріїв-характеристик середовища, 
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'v – множина типів використовуваних шкал оцінок, Sk – множина допустимих 

значень оцінок, v – множина варіантів структур, ! – вирішальне правило. 

У роботі пропонується застосувати узагальнений об’єктно-орієнтований 

підхід до проектування мультиагентних систем. Методологія агентно-

орієнтованого проектування будується на основі об’єктно-орієнтованого підходу з 

доповненням елементами теорії агентів, використовується обмін повідомленнями, 

а також принципи наслідування та агрегування для визначення архітектури. Обмін 

повідомленнями між об’єктами, в основному, зводиться до виклику методів, в той 

час, коли агенти здатні визначати типи повідомлень і не просто відповідати на 

повідомлення, а й вести переговори на основі складних протоколів взаємодії. Для 

реалізації агентів об’єктно-орієнтовані технології мають доповнюватися засобами 

моделювання інтенціональних характеристик. 

Об’єктно-орієнтований підхід передбачає побудову наступних моделей: 

модель агента, організаційна модель мультиагентної системи та модель взаємодії 

агентів. Процес проектування на основі об’єктно-орієнтованого підходу 

складається з наступних етапів [206]: 

Етап аналізу 

1. Визначити ролі в системі. Результатом цього кроку є перелік ключових ролей 

з їх описом. 

2. Для кожної ролі визначити пов’язані з нею протоколи. Протоколи – це схеми 

взаємодії між ролями. Результатом даного кроку є модель взаємодій, що 

описує схему міжрольових взаємодій. 

3. Розробити модель ролей на основі моделі протоколів. Таким чином в 

результаті проведеного аналізу отримаємо повну рольову модель з описом 

ключових ролей в системі та схем взаємодії між ними. 

Етап проектування 

1. Побудова моделі агентів. Модель агентів задає класи агентів, що складають 

мультиагентну систему, а також відповідні екземпляри агентів. Призначення 

даної моделі полягає в описі різних типів агентів, що є в системі, при цьому 

типи агентів визначаються множиною ролей. Також варто зауважити, що 
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кількість ролей може не відповідати кількості агентів, оскільки для різних 

ролей може бути використано один і той самий тип агента. Модель агентів 

визначається деревом типів агентів, в якому вузлами дерева є типи агентів, а 

кінцевими вузлами – ролі. Кількість екземплярів агентів записується у 

вигляді числа або позначки на дереві типів. 

2. Побудова моделі послуг. За допомогою моделі послуг визначаються 

властивості, входи/виходи, передумови та постумови надання послуг 

агентами, тобто таким чином визначаються функції, що виконують агенти. 

3. Побудова моделі контактів. Модель контактів характеризує взаємодію 

агентів, тобто визначає комунікативні зв’язки між агентами. Модель 

контактів подається у вигляді графу, в якому вузли відповідають типам 

агентів, а дуги відображають комунікаційні шляхи, при цьому даний граф є 

орієнтованим. 

Таким чином проектування мультиагентної системи вважається завершеним. 

В першу чергу необхідно провести декомпозицію системи з точки зору задач, 

які мають бути вирішені в процесі роботи. Перелік кроків сценарію оцінки 

очікуваних збитків був у другому розділі дисертаційної роботи, а саме: 

- Крок 1. Оцінювання експертами фокус-групи '%
6 ймовірності відбуття 

можливих рівнів збитку по кожному критерію E4 ∈ H при реалізації 

загрози	G3% ∈ F% по інформаційному активу 7&% ∈ -%. 

- Крок 2. Оцінювання очікуваних значень критерійних показників збитку E%43&.  

- Крок 3. Узагальнена оцінка групи експертів очікуваних критерійних 

показників збитку E%43& = E4MG3
% , 7&% 	N. 

Пропонуємо визначити необхідні ролі та типи агентів в розрізі визначених 

задач.  

На першому кроці експерт )6% ∈ '%
6 проводить оцінку переваги між можливими 

рівнями збитку D%, / = 	 1, 7=====. Результатом виконання даного кроку є ймовірності 

(ваги) Z6C!
 для кожного D% по кожному критерію E4 ∈ H при реалізації загрози	G3% ∈

F% по інформаційному активу 7&% ∈ -%.  
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Таким чином, для проведення автоматизації оцінювання необхідно: 

1. Інформація щодо попередніх випадків реалізації загроз G3% ∈ F%  інформаційної 

безпеки банку по наявних інформаційних активах 7&% ∈ -% для кожної 

інформаційної системи банку / ∈ 1. 

2. Наявна інформація має бути згрупована на певні класи F% за типами загроз, що 

виникають. Крім того по випадкам реалізації загроз має бути наявна 

інформація щодо фінального рівня збитку D% по всім критеріям E4. 

3. Інструмент для проведення класифікації нових випадків реалізації загроз із 

подальшим визначенням рівня збитку, до якого може призвести реалізація 

нової загрози у випадку її реалізації. 

Є очевидним, що банку зберігається та аналізується повна інформація щодо 

реалізації загроз, не завжди вона є достатньо структурованою та часто є 

розподіленою між різними сховищами даних, в залежності від інформаційної 

системи банку де ці загрози виникають. Таким чином, для проведення аналізу та 

подальшої класифікації нових випадків загроз необхідно, в першу чергу мати 

інструмент збору та консолідації даної інформації (п.1-2). Для цього пропонується 

використовувати агента-пошукача. Формальний опис пошукового агента 

наведений нижче в таблиці 3.1. 

Важливо зауважити, що при зборі даних з усіх джерел надходження 

інформації (інформаційних активів 7&%  інформаційних систем банку) інформація є 

однорідною та структурованою, тобто має набір усіх необхідних характеристик для 

проведення навчання та подальшої класифікації. 

Таким чином можливо визначити структуру інформації, що збирається та 

впорядковується агентом-пошукачем, та є необхідною для проведення подальшої 

класифікації. Нехай для інформаційної системи /A ∈ 1: n-% =

{�!, �", … , �% , … , �-}, f ∈ m – скінченна множина випадків реалізації загрози G3% по 

інформаційному активу 7&%  на момент часу x-, де �% – повідомлення про випадок 

реалізації загрози. Фактично множина n- являє собою відображення множини F% 

на множину -%: n-% :	F% → -%. Тоді: n = ⋃ n-%%∈(
-∈K	

 – множина всіх випадків реалізації 
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загроз по всім інформаційним системам банку. Важливо зазначити, що потужність 

множини n може постійно збільшуватись із часом, оскільки множини випадків 

реалізації загроз n-%  мають тенденцію до зростання, але є фіксованими на момент 

часу x-. Тому позначимо як n-,A% = {�-,!, �-,", … , �-,% , … , �-,A} множину нових 

випадків реалізації загроз на момент часу x-,A > x-, n-,A% ⊂ n. 

Таблиця 3.1. Опис пошукового агента. 

Назва агента Агент-пошукач 

Вхід Дані щодо місцезнаходження (задається в 

налаштуваннях системи) необхідної для аналізу 

інформації: адреси відповідних сховищ даних із 

вказаними таблицями баз даних, що містять необхідну 

інформацію.  

Вихід Консолідована інформація щодо реалізації загроз із 

різних джерел даних. 

Функції Пошук, збір та консолідація інформації щодо випадків 

реалізації загроз в системах банку. 

Підготовка даних для кластеризації та класифікації. 

Наступним кроком необхідно визначити структуру повідомлення �% про 

випадок реалізації загрози. Дана структура являє собою впорядкований кортеж 

даних: 

 
Важливо зауважити, що компоненти �4% можуть бути як символьними (місце, 

де здійснився випадок, тип операції, код співробітника або терміналу, 

авторизаційні дані), так і числовими (сума операції, кількість або частота спроб 

виконати операцію) показниками. Більшість компонентів �4% кортежа �% є 

символьними показниками, які визначаються наступним чином: {% = w4 =

{É4
!, … , É4

W, … , É4
W∗}, де É4W – значення символьної компоненти �4%. Наприклад: w! =
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{#Іванов	І. І.# , ′Сидоров	В. В. ′} задає множину співробітників, які можуть 

виконувати певні дії w" = {#Логін	в	систему#, ′Копіювання	документів′}, тоді 

відповідні компоненти вектора �% будуть мати наступний вигляд �!%={#Іванов	І. І.# }, 

�"
% ={′Копіювання	документів′}. В свою чергу, числові показники представляють 

собою конкретні числові значення або відрізки {%=[ú% , ù%], де ú% , ù% ∈ !. Згідно 

нашого прикладу, числовим значенням може бути кількість документів, яку було 

скопійовано, таким чином: �!%={#1,3′}, що означає: працівник Іванов І.І. скопіював 

3 документи. 

Інформація у вибірці, яка формується агентом-пошукачем  згрупована за 

класами загроз G3% ∈ F%. Крім того, для кожного отриманого класу необхідно 

провести класифікацію другого рівня по фактичних рівнях збитку D%, отриманих 

після реалізації загрози. Таким чином отримуємо дворівневий ієрархічний кластер 

наступного вигляду (рис. 3.1):  

 

 
Рисунок 3.1. Кластери G3% ∈ F%. 

Також пропонуємо ввести поняття накопичених знань щодо віднесення 

певних випадків реалізації загроз, позначимо дану множину як α. Дана множина 

містить дані на основі якої можливо зробити висновок щодо віднесення випадку 

реалізації загрози до певного типу, а також визначення прогнозованого рівня 

збитку при реалізації загрози. Дана множина також повинна містити наступну 

інформацію (додається та коригується користувачем системи):  
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- перелік активів 7&% ∈ -% та інформаційних систем /A ∈ 1; 

- перелік загроз G3% ∈ F%; 

- перелік та відношення переваги для рівнів збитку D% (див.р.3); 

- множину критеріїв E4 ∈ H, а також ваги критеріїв O4	, K ∈ L; 

- інформацію щодо попередніх випадків оцінювання експертами згідно 

сценарію, розглянутого у третьому розділі. 

Для автоматизації оцінювання нових випадків �-,! ∈ n-,A%  реалізації загроз 

по інформаційних активах необхідно по наявних випадках з історичної вибірки n-%  

визначити: 

1) до якого типу реалізації загрози G3% належить новий випадок �-,!; 

2) оцінити до якого з рівнів збитку D% по кожному критерію E4 належить 

новий випадок �-,! (кроки 1-3 основного сценарію). 

Таблиця 3.2. Опис агента класифікатора. 

Назва агента Агент-класифікатора 

Вхід Консолідована інформація щодо реалізації загроз із 

різних джерел даних. 

Інформація про новий випадок реалізації загрози �-,!. 

Вихід Визначення кластера G3%, до якого належить новий 

випадок реалізації загрози �-,!. 

Функції Проведення класифікації нового випадку реалізації 

загрози �-,!. 

Визначення та передача в базовий модуль системи 

нетипових випадків (тих, що не вдалося 

класифікувати). 

Задачу 1 пропонується вирішити з використанням агента-класифікатора. 

Вибірка, що формується агентом-пошукачем, фактично являє собою навчальну 

вибірку для агента-класифікатора, якого пропонується використовувати з метою 

проведення класифікації нових випадків реалізації загроз. Загальний опис агента-

класифікатора наведено в таблиці 3.2. Задачу 2 пропонується вирішити шляхом 
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створення підмереж агентів-експертів та подальшого виконання кроків 2 та 3 

запропонованого у третьому розділі сценарію. Докладний опис вирішення задачі 2 

наведено у розділі 3.1.2. 

Під час роботи агента-класифікатора неможливо виключити ситуацію, коли 

виявлено нетиповий випадок реалізації загрози �-,!, який система не може 

віднести до жодного з наявних класів G3%. Тому, якщо виникає загроза нового типу, 

яка досі не траплялася в системі, фактично кластеризацію необхідно провести 

знову. Але ми не виключаємо ситуацію помилок роботи агента-класифікатора, 

особливо на початкових етапах роботи. Таким чином, пропонується виводити дані 

атипові випадки у користувацький інтерфейс з метою вирішення з боку спеціалістів 

чи є даний випадок цілком новим та кластеризацію дійсно необхідно повторити, 

додавши новий кластер, або система припустилася помилки та даний випадок 

необхідно все ж таки віднести до існуючого кластера G3%. 

 
3.1.1. Класифікація загроз банку на основі застосування самоорганізаційних карт 

Кохонена (SOM)  
 

У другому розділі дисертаційного дослідження було розглянуто різні методи 

класифікації та кластеризації інформації даних. Найбільш ефективними з них є ті, 

що використовують сучасні методи побудови нейронних мереж, апарати нечіткої 

логіки, математичної статистика та інші інструменти data minig для 

автоматизованого створення шаблонів на основі історичних даних та їх постійного 

оновлення. 

Тому вирішення задач кластеризації та класифікації пропонується розглянути 

використання самоорганізаційних карт Кохонена. 

Самоорганізаційні карті Кохонена представляють собою нейронну мережу, що 

має два шари: вхідний та вихідний. Використання даного підходу відноситься до 

типу навчання без вчителя, нейрони в мережі підлаштовуються та конфігуруються 

відповідно до представлень початкових даних. Карти Кохонена, що 

самоорганізуються, представляють собою приклад конкурентного навчання, яке є 
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протилежним навчанню на основі помилок. Ваги нейронів початково 

ініціалізуються випадковими значеннями або випадковим вектором із початкової 

вибірки [207]. 

З метою реалізації даного підходу, по-перше, необхідно провести попередню 

обробку даних вибірок n-% , оскільки елементи вибірки містять як кількісні, так і 

якісні показники. Параметри, що містить події �% ∈ n-%  необхідно перетворити на 

відповідні метрики, що можуть бути використані для навчання [208]. 

Дані випадку �% ∈ n-%  необхідно перетворити кортеж даних, що являє собою 

опис події, на деякий масив векторів #% = M#!
% , #"

% , … , #*% , … , #*∗% N ∈ S% , / ∈ 1∗. 

Вектори формуються на основі кортежів даних �% за допомогою функції 

перетворення û = ûX ∘ û! ∘ … ∘ û*∗N*. Також, важливо зауважити, що компоненти 

векторів #% необхідно розбити на дві групи: 

Група 1. Містить показники #!% , #"% , … , #*% , що характеризують поточний 

випадок реалізації загрози �%. До них застосовується перетворення ûX: 

#4
% = ûXM�4

%N = †
�4
% , для	числових	параметрів

1(�4
%), для	символьних	параметрів

, K = 1,y======.  (3.1) 

При цьому функція 1(�4%) перетворює символьні показники на числові. Дана 

функція також застосовується для таких компонентів кортежу �% як:  

1) тип загрози G3%; 

2) інформаційний актив 7&% ; 

3) рівень збитку D%. 

Важливим є те, що результат функції 1(ú) по компонентам 1-3 обчислюється 

одноразово та застосовується для всіх випадків реалізації загроз �% . 

З огляду на специфіку предметної області пропонується в якості функції 1(�4%) 

пропонується використовувати метод індексації зі статистикою, коли символьному 

значенню ставиться у відповідність частота його появи у навчальній вибірці. 

Нехай •(É4W) – частота появи символьного значення É4W ∈ w4 параметра �4% у 

вибірці n-% , тоді •(É4W) обчислюється наступним чином:  
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•MÉ4
WN = ∑ ¶(É4

W)A∈Y , де ¶MÉ4WN = †
1, �4

% = É4
W

0, �4
% ≠ É4

W.                    (3.2) 

Наступним кроком необхідно впорядкувати множину w4 = {É4
!, … , É4

W, … , É4
W∗} 

відповідно до обчислених значень частот (3.2) •(É4W), приймаючи до уваги, що 

•MÉ4
!N ≥ •MÉ4

"N ≥ ⋯ ≥ •(É4
W∗). 

Далі кожному унікальному значенню É4W ∈ w4 ставиться у відповідність 

числовий індекс 1Z17 такий, що: 

1Z1% = 1;	1Z17 = 1Z178% + 1.                                    (3.3) 

Таким чином функція 1M�4%N = 1Z17 для �4% = É4
W. 

Група 2. Дана група містить показники #*,!% , #*,"
% , #*,4

% … , #*∗% , що 

визначають статистичні характеристики подій �% по типу загрози G3%. Ці 

характеристичні показники обчислюються виходячи із випадків множини �% ∈ n-% , 

що траплялись до моменту часу x- за типом загрози G3%: 

#*,!
% = û!(�!, �", … , �%);	 

#*,"
% = û"(�!, �", … , �%);	 

…	 

#*,!
% = û*∗N*(�!, �", … , �%). 

Такими показниками #*,4%  можуть бути, наприклад, кількість спроб 

проведення операції за період часу x-, сума операцій і т.д. Застосування даних 

метрик дозволяє оцінити подію �% комплексно, враховуючи історичні дані по 

подіям даного типу загрози. 

Тоді множина S% визначається наступним чином: S% = {#! =

M#!
% , #"

% , … , #*∗% N, … , #(∗ = M#!
(∗ , #"

(∗ , … , #*∗(
∗
N	}. 

Підготовку даних для проведення кластеризації та класифікації також 

здійснює агент-пошукач. 

Далі перейдемо до проектування нейронної мережі на основі карт Кохонена, 

що самоорганізуються. 
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Припустимо, що карта складається з ® нейронів: ©!, ©!, … , ©!	, при цьому для 

кожного нейрона визначено вектор ваг: <% = {<!
% , <"

% , … , <[
% }, / = 1, ®=====, ™ – 

розмірність вхідного вектора. Таким чином, процес навчання полягає у 

підлаштуванні ваг нейронів методом послідовних наближень в залежності від їх 

значень на попередніх ітераціях.  

На першому кроці до нейромережі подається певний набір вхідних даних – 

перший навчальний приклад розмірності ™, нейрони у вихідному шарі конкурують 

один з одним, при цьому нейрон, найближчий до вхідного зразка в сенсі Евклідової 

відстані вважається найкращим. Позначимо вхідний вектора (навчальний приклад) 

як ù4 = (ù!
4 , ù"

4 , … , ù[
4	). Після проходження ітерації навчання ваги вхідних з’єднань 

найкращого нейрона, а також нейронів-сусідів корегуються за правилом: 

<&%(x + 1) = <&%(x) + ℎ(x) ∙ ¨ù&
4(x) − <&%(x)≠ , Æ = 1, ™=====, / = 1, ®=====	,        (3.4) 

де x – порядковий номер ітерації навчання, ℎ(x) – функція радіусу захоплення 

сусідів [209, 210]. 

На подальших ітераціях навчання кожен приклад даних із досліджуваної 

вибірки подається на вхід до мережі, кожен вихідний нейрон конкурує із сусідами 

для того, щоб найліпше наблизитися до значення вхідного прикладу.  Таким чином 

по мірі появи нових прикладів для навчання, околиця вхідних нейронів буде 

відповідати топології вхідної інформації. 

Ваги вхідних з’єднань нейронів, що найкращим чином групують вхідні дані у 

підмножини, є результатом навчання та формують певні кластери інформації: 

D = Ø
<!
! <!

"… <!
3

<"
! <"

"… <"
3

<[
! <[

"… <[
3

∞. 

За допомогою карт Кохонена схожі вектори вхідних даних групуються на 

відповідному нейроні, при цьому конкурентне навчання забезпечує збереження 

топології інформації. Карти Кохонена успішно застосовуються в задачах 

кластеризації та візуалізації, оскільки дозволяють знизити об’єм даних за 

допомогою зведення вхідного вектора розмірності ® до двовимірної або 

тривимірної карти. Оскільки карти застосовуються для групування об’єктів у 
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кластери, їх використання є доцільним при необхідності виділити схожі ознаки між 

масивами даних та виявити взаємозв’язки між різними факторами. Карти Кохонена 

застосовуються у маркетингу, океанографії та навіть для аналізу стану банків [207, 

210]. Тому вважаємо можливим застосування даного підходу для проведення 

кластеризації типів загроз та подальшої класифікації нових загроз, що виникають. 

На основі інформації про загрози, що міститься у консолідованій вибірці, 

створеній агентом-пошукачем, необхідно створити картку типу загрози, певний 

профайл, що містить в собі всі загрози одного типу. При цьому необхідно зберегти 

топологію інформації (насамперед кластери типів загроз) з навчальної вибірки. 

Класифікація нового випадку ±\,] ∈ ≤\,^
_ . По суті картки-профайли типів 

загроз мають складатися із подібних випадків �% ∈ n-%  реалізації загроз типу G3%  по 

інформаційних активах 7&% . По-перше, необхідно для випадку реалізації загрози 

�-,! ∈ n-,A
%  визначити до якого типу даний випадок належить. Дану задачу можна 

вирішити наступним чином: 

1) на основі множин n-%  подій, що були здійснені до моменту часу x-, 

створити картки-профайли типів загроз G3% для інформаційного активу 

7&% 	інформаційної системи /A. Профайл типу загрози позначимо як {`/!, як 

було згадано вище, даний профайл має містити всі подібні випадки �% 

реалізації певного типу загрози. Створення профайлу буде здійснено за 

допомогою карти Кохонена; 

2) для проведення класифікації �-,! необхідно визначити ступінь подібності 

даного випадку до відповідного профайлу {`/!: ≥(�-,!, {`/!); 

3) випадок �-,! буде включено до профайлу {`/!, якщо виконується наступна 

умова: ≥(�-,!, {`/!) ≤ ¥, де ¥ – деякий параметр. Якщо умова не 

виконується, то необхідно виконати перевірку подібності до інших 

профайлів, при цьому параметр ¥ може бути заданий для кожного 

профайлу окремо. 
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Створення профайлів загроз µa9:. Як навчальну вибірку для нейронної 

мережі будемо застосовувати набір випадків загроз S% = {#! =

M#!
% , #"

% , … , #*∗% N, … , #(∗ = M#!
(∗ , #"

(∗ , … , #*∗(
∗
N	}. Таким чином, з використанням 

навчання за допомогою самоорганізаційних карт Кохонена, по навчальній вибірці, 

як результат отримуємо матрицю вагових коефіцієнтів мережі, тобто профайли-

картки типів загроз G3%. 

{`/! = ∂<4
b∂ bD!,B1111

4D!,*∗1111111

                                         (3.5) 

Вектори ваг <% = (<!
% , <"

% , … , <*∗% ), / = 1, ®===== відображають згруповані  вектори 

#% = M#!
% , #"

% , … , #*∗% N із навчальної вибірки. 

Для кожного випадку реалізації загрози �% ∈ n-% 	ставиться у відповідність 

певна комірка карти Кохонена ©4, де: 

∂�% − <4∂ = min
AD!…B

∂�% − <A∂.                               (3.6) 

Обчислення ступеня подібності випадку ±\,] ∈ ≤\,^
_  до профайлу загрози 

µa9:. Після побудови профайлів загроз (кількість профайлів необхідно задати при 

ініціалізації алгоритму, їх кількість може бути визначена експериментальним 

шляхом або, наприклад, за заздалегідь визначеною множиною типів ризиків) при 

появі у консолідованій вибірці випадків загроз нової, необхідно визначити ступінь 

подібності випадку �-,! картці загрози {`/!: ≥(�-,!, {`/!). Випадок �-,! 

включається до картки загрози, якщо ≥(�-,!, {`/!) ≤ ¥, де ¥ – певний параметр. 

Ступінь подібності випадку �-,! ∈ n-,A%  до картки загрози можна обчислити 

як відхилення набору ознак у векторі #-,! = û(�-,!) від найближчої комірки 

картки загрози {`/!, тобто необхідно визначити мінімальну відстань між вхідним 

вектором і вектором ваг нейронів <!, … , <B. Найчастіше використовується 

Евклідова метрика: 

≥(�-,!, {`/!) = min
AD!…B

∂#-,! − <A∂                                 (3.7) 

∂#-,! − <A∂ = \∑ (#3
-,! − <3

%)"*∗
3D!                               (3.8) 
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Також, в залежності від типу розв’язуваної задачі можливо застосування 

інших метрик, наприклад, таких як: 

- Манхетенська відстань; 

- Квадрат Евклідової відстані; 

- Відстань Чебишева та інші. 

Схематично фази роботи агента-пошукача та агента-класифікатора зображено 

на рис. 3.2. 

 

 
 

 

 
Рисунок 3.2. Схема роботи процесу підготовки даних. 
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На фазі консолідації та накопичення даних агент-пошукач виконує збір 

інформації про випадки реалізації загроз та їх наслідки із наявних джерел 

отримання даних. Після збору статистики агент-класифікатор на основі наявної 

інформації починає процес навчання на певній вибірці даних n-% . Потужність даної 

вибірки визначається експериментальним шляхом та задається на етапі ініціалізації 

роботи системи. Коли процес навчання завершується та профайли-картки загроз 

{`/! побудовані, для кожного нового або необробленого випадку реалізації загрози 

�-,! проводиться процес класифікації шляхом обчислення міри подібності до 

одного із створених профайлів {`/!: 

1) Обчислюється відхилення ≥X = ≥ ¨�-,!, {`/!≠ для поданого випадку �-,!; 

2) Отримане значення порівнюється із граничним значенням ¥ ступеня подібності 

випадку до картки-профайлу {`/!; 

3) Якщо ≥X ≤ ¥, випадок включається до профайлу {`/!у протилежному випадку 

запис �-,! вважається нетиповим для даного профайлу та аналіз подібності 

переходить до наступної комірки {`/!;%. 

Якщо �-,! не було включено до жодного профайлу, то даний випадок 

записується як аномальний та відображається користувачу системи для прийняття 

рішення оператором системи. Поява аномалій може бути викликана з декількох 

причин: 

- Некоректно проведений процес навчання. В такому випадку необхідно 

змінити параметри навчальної вибірки та повторити процес. 

- Некоректно задані параметри джерел надходження інформації про випадки 

реалізації загроз та їх наслідки. В таких обставинах необхідно виправити 

налаштування щодо місцезнаходження джерел та повторити процес 

навчання.  

Таким чином на виході роботи агентів пошукача та класифікатора, отримуємо 

підготовлені та типізовані дані для проведення подальшого аналізу та 

прогнозування очікуваних збитків. 
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3.1.2. Вирішення задачі оцінки очікуваних збитків банку із застосуванням 

агентного підходу 
 

У розділі 3.1.1 було визначено які необхідні перетворення потрібно зробити 

для виконання кроків 1-3 основного сценарію. Далі переходимо до розв’язання 

задачі 2, що була сформульована в розділі 3.1. 

Для нових випадків реалізації загроз �-,! ∈ n-,A%  необхідно провести 

процедуру оцінки очікуваних збитків D% по кожному критерію E4. В рамках 

сценарію описаного в третьому розділі, на першому етапі експерту необхідно 

провести оцінювання ймовірності отримання різних типів збитків із заздалегідь 

визначеного набору можливих розмірів збитку: D%, / = 1,7	===== по кожному з критеріїв 

E4 шляхом побудови матриці парних порівнянь. Для забезпечення виконання даної 

задачі пропонується використовувати набір підмереж агентів-експертів, що 

побудовані на основні різних підходів до проведення прогнозування. 

Використання різнотипних методів прогнозування необхідно для підвищення 

достовірності оцінювання. Набір підмереж агентів забезпечує паралельне 

обчислення рівнів очікуваних збитків для кожного випадку в залежності від 

кількості типів загроз, визначених агентом-класифікатором. При цьому обчислення 

ведеться в рамках певного типу загрози G3% ∈ F%. Оскільки для кожного випадку 

�% ∈ n-%  в рамках одного типу загрози G3% можливі різні фактичні рівні збитку D%, 

можливо також провести попередню обробку даних, що міститься у побудованих 

агентом-класифікатором комірках {`/!, а саме розбити отримані випадки реалізації 

загроз по рівнях отриманого збитку D%. 

Нехай існує #% ∈ S, / = 1, m===== підмереж агентів. У кожній підмережі #% працює x 

агентів: #% = {7;!, 7;"…7;W}. Таким чином S = ⋃ #%
K
%D!  – множина, що описує 

загальну мережу всіх агентів різних типів для всіх підмереж. Важливо зазначити, 

що підмережі #% є ізольованими одна від одної. 
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Для кожного нового випадку �-,! ∈ n-,A%  необхідно визначити на основі 

інформації про отримані збитки D% по передніх випадках �% ∈ n-% 	реалізації загрози 

даного типу {`/! очікуваний рівень збитку D% по новому випадку для кожного 

критерію E4 ∈ H. 

Інформацію, що містить комірка {`/!, пропонується пропорційно розбити на y 

частин задля підвищення достовірності оцінювання та прогнозування. Таким 

чином кожному агенту 7;% подається на вхід частина вибірки y% історичних даних. 

Пропонується використовувати два типи агентів для проведення прогнозування: 

- Агент на основі алгоритму k-найближчих сусідів; 

- Агент на базі узагальнено-регресійної мережі. 

Кількість агентів у мережі задається при ініціалізації системи, таким чином 

кількість частин y% історичних даних розподіляється в залежності від кількості 

агентів у кожній підмережі.  

Загальний опис агентів прогнозування наведено в таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3. Опис агента прогнозування. 

Назва агента Агент прогнозування 

Вхід Набір критерійних показників. 

Набір історичних даних по певному типу загрози. 

Випадок �-,! із визначеним типом загрози. 

Вихід Прогноз щодо включення випадку �-,! до одного з 

класів очікуваного збитку D% по кожному критерійному 

показнику E4. 

Функції Проведення прогнозування оцінки очікуваних збитків 

нових випадків реалізації певного типу загрози. 

Після здійснення прогнозування збитків по випадку реалізації загрози 

агентами підмережі, а також перевірки узгодженості думок агентів-експертів, 

отримані прогнозні показники передаються в базовий обчислювальний модуль 

системи для проведення згортки оцінок та обчислення комплексних показників 

згідно другої та третьої задачі проходження сценарію прогнозування очікуваних 
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збитків. Також, встановлюється та  перевіряється рівень компетентності експертів. 

Алгоритм обчислення показників компетентності наведено в розділі 3.2. 

Для того, щоб якісно провести процедуру оцінювання першого етапу 

пропонується використовувати наступну архітектуру підмережі агентів (рис. 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3. Архітектура підмережі агентів. 

 

Оскільки у підмережах використовуються різні типи агентів, пропонуємо 

розглянути алгоритми проведення оцінки очікуваних збитків для випадку �-,! по 

частині історичних даних y% комірки {`/!. 

Алгоритм на основі алгоритму k-найближчих сусідів. Застосування 

підходу на основі алгоритму k-найближчих сусідів передбачає аналіз профайлів-

карток типів загроз {`/!. Коли випадок �-,! віднесено до певного профайлу-картки 

загрози, необхідно обрати 5 найближчих сусідів до випадку �-,! (в сенсі 

фактичного отриманого рівня збитку D%) при цьому припускаємо, що 5 = √m, де 

m – кількість випадків. Таким чином обравши 5 випадків з історичної вибірки, для 

яких виконується ≥.1 ¨�-,!, {`/!≠ = min
AD!…B

∂�-,! − <A∂, необхідно для кожного 

значення збитку D% по критерію E4 отримати прогнозну оцінку очікуваних збитків 
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по події �-,!. Для отримання прогнозного значення пропонується взяти показники 

збитків для попередніх аналогічних випадків та провести згладжування результатів 

із використанням відповідної функції згладжування: ∫-,! = ª(D% , E4), де ∫-,! – 

прогнозований результат значення очікуваних збитків D% по кожному критерію E4. 

Важливо зауважити, що, оскільки значення D% є символьним параметром, для 

проведення обчислень використовується числове значення #4% , отримане на 

попередньому етапі за результатами роботи перетворення ûX. Для програмної 

реалізації функції згладжування використовуються доступні бібліотеки з 

відкритими кодами. Так, наприклад, для отримання зваженої оцінки очікуваного 

збитку D% використовується функція, що повертає n-мірний вектор згладжених 

значень, обчислених на основі використання процедури лінійного згладжування 

методом найменших квадратів за правилом k-найближчих сусідів з адаптивним 

вибором k.  

Таким чином, результатом роботи алгоритму на агенті 7;%, отримуємо 

значення ∫-,! = (∫-,!
! ; 	∫-,!

" ; … ; ∫-,!
4 ; … ; ∫-,!

4∗ ). Ці значення будуть використані для 

обчислення прогнозованих збитків D% по кожному критерію E4. 

Алгоритм на базі узагальненої регресійної мережі (GRNN). Модель також 

використовує інформацію наявну по випадках реалізації загроз �% для профайла-

картки типу загрози {`/!.  

Узагальнена регресійна нейронна мережа (GRNN) є різновидом нейронних 

мереж на основі радіально-базисних функцій (RBF). GRNN запропонував Д.Ф. 

Шпехт у 1991 році. Узагальнені регресійні мережі та мережі радіально базисних 

функцій застосовуються на практиці для вирішення задач регресійного аналізу, 

прогнозування, в т.ч. для прогнозування часових рядів, а також для класифікації. 

GRNN являє собою вдосконалену техніку в нейронних мережах, засновану на 

непараметричній регресії. Ідея полягає в тому, що кожна навчальна вибірка буде 

представляти середнє значення для радіального базового нейрона [211, 212]. 

Даний різновид нейронних мереж має наступні переваги: 
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- Навчання мережі є однопрохідним, тобто використання алгоритму зворотного 

розповсюдження помилки не є обов’язковим; 

- Точність оцінки є достатньо високою, оскільки використовуються гауссові 

функції; 

- Є можливість обробляти шуми на вході; 

- Вимагає меншої кількості наборів даних. 

Основними недоліками використання підходу є: 

- Розмір мережі може бути достатньо великим, що збільшує складність 

обчислень; 

- Не існує оптимального методу вдосконалення мережі. 

Для розв’язання поставленої в рамках дослідження задачі оцінки рівня 

очікуваних збитків для випадку реалізації загрози �-,! математична модель буде 

мати наступний вигляд [213]:  

º4(�-,!) =
∑ e<Y(63;%,6<),∗
<-%
∑ Y(63;%,6<),∗
<-%

,                                     (3.9) 

де º4(�-,!) – прогнозоване значення очікуваних збитків D% по кожному критерію 

E4 для вхідного �-,!, ùA – активаційна вага нейрона шару 5, u(#-,!, #A) – радіально 

базисна функція, що формулюється у наступному вигляді: 

u(ú, úA) = )
Nf<

"g&h ,                                         (3.10) 

ΩA = (#-,! − #A)O(#-,! − #A),                                  (3.11) 

де ΩA – квадрат евклідової відстані між тренувальним зразком #A та вхідним #-,! в 

сенсі рівня фактичного значення очікуваних збитків D% по кожному критерію E4, æ 

– коефіцієнт згладжування. 

Таким чином для моделі на основі узагальненої регресійної мережі значення 

∫-,! = º4(�-,!). В якості навчальної вибірки для GRNN використовуються дані по 

випадках �% реалізації загроз типу G3% до моменту часу x-, що містяться в комірці 

{`/!. 
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Рисунок 3.4. Архітектура узагальненої регресійної нейронної мережі. 

Архітектура агента на основі узагальненої регресійної нейронної мережі 

представлена на рис. 3.4. 

Узагальнена регресійна нейронна мережа складається з двох шарів. Перший 

шар – радіально-базисний має кількість нейронів, що дорівнює кількості елементів 

навчальної вибірки або трохи менше за неї. Другий шар є лінійним та містить в собі 

елементи для обчислення зваженого середнього значення прогнозованих 

спостережень.  

Навчання узагальненої регресійної нейронної мережі включає в себе дві стадії. 

На першій стадії проводиться налаштування центрів радіальних базисних функцій, 

на другому етапі проводиться навчання нейронів у прихованому шарі. Таким 

чином, результуюча оцінка являє собою зважене середнє виходів по всім 

навчальним спостереженням, при цьому величини ваг відображають відстань від 

спостережень до точки від якої проводиться оцінювання, тобто найближчі точки 

вносять найбільший внесок в оцінку [213, 214]. Для отримання зваженого 

середнього зі зваженої суми використовується алгоритм обчислення 1.3 (рис. 3.4). 

Важливим для роботи нейронної мережі є вибір параметру згладжування æ. 

Пошук параметру згладжування має враховувати декілька аспектів залежно від 

подальшого застосування отриманого прогнозного значення на виході мережі. 

Часом мережі GRNN можуть показувати значне відхилення, що, в свою чергу 
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викликає кардинальні зміни значень прогнозу. Поява відхилень напряму пов’язана 

із вибором параметра згладжування æ. 

Так, наприклад, при досить низькому значенні параметру згладжування, 

сусідні навчальні зразки мають зовсім незначний вплив на прогнозовані значення, 

які є достатньо близькими до одного із навчальних прикладів. Тобто у випадку 

малого значення параметру вплив навчальних прикладів, які є достатньо 

віддаленими від точки прогнозування можна не враховувати. Таким чином, завдяки 

проведенню нормалізації маємо прогнозні значення, що знаходяться у 

безпосередній близькості до кожного значення навчальної вибірки. Але, коли 

параметр згладжування має більше значення, неможливо нехтувати впливом 

сусідніх навчальних зразків на прогнозоване значення, тому що на прогнозування 

впливає більше точок і саме прогнозування стає більш плавним. Це бажано у 

випадках, коли наявні дані містять багато шумів, але коли дані є правильними та 

структурованими GRNN має більш точно підлаштовуватися до даних та бути 

чутливим до найменших тенденцій у змінах даних. Досить часто дані містять 

помилки, крім того, необхідні результати прогнозування залежать від області 

застосування, саме від цих факторів залежить остаточний вибір параметру 

згладжування. 

Найчастіше вибір коефіцієнту згладжування проводиться емпіричним 

шляхом. У роботі [212] пропонуються такі методи: 

- Метод затримки (The Holdout method); 

Суть методу полягає у тому, що один навчальний приклад із всього набору 

видаляється із вибірки, після чого мережа GRNN  із довільно заданим значенням æ 

намагається спрогнозувати значення для видаленого прикладу. Потім 

обчислюється та зберігається квадрат різниці між очікуваним та отриманим 

значеннями. Далі послідовно проводиться процес видалення та обчислення 

квадратичного відхилення для кожного елементу навчальної вибірки. Після 

закінчення процесу обчислюється середньоквадратичне відхилення для кожного 

кроку. Далі процес видалення та обчислення середньоквадратичного відхилення 

повторюється для різних значень æ. Після проведення декількох ітерацій, із значень 
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середньоквадратичних відхилень обирається мінімальне, таким чином 

визначається æ. 

Суть метода є простою та зрозумілою, але даний метод гарно працює для 

обчислення малих значень коефіцієнту згладжування æ, коли для задачі 

прогнозування вплив сусідніх навчальних спостережень не є досить важливим. 

- Метод Wiggle. 

Даний метод є суто емпіричним, з ним дуже легко працювати, тому що на 

результат роботи можливо досить легко вплинути, визначивши чому більше слід 

приділити увагу: точності прогнозування або рівномірності (плавності). Ідея 

методу полягає у тому, що на початку роботи алгоритму необхідно задати 

визначену кількість можливих перегинів прогнозованої кривої, далі необхідно 

задати деяке мале значення æ. Після проведення ітерації навчання із заданими 

параметрами, необхідно проаналізувати результат прогнозування. Якщо результат 

не задовольняє умовам задачі, потрібно збільшити або зменшити значення 

коефіцієнту æ. Далі потрібно повторювати процедуру доки прогнозовані значення 

не будуть відповідати очікуванням. 

Крім того для проведення обчислень прогнозованого значення  потрібно 

визначити значення ваг ùA нейронів мережі. Існує декілька шляхів для вибору ваг 

нейронів:  

- Обрати декілька випадкових прикладів із навчальної вибірки; 

- Визначити ваги за допомогою кластеризації, наприклад, методом k-середніх; 

- Скористатися методом градієнтного спуску та ін. 

Зазначені шляхи ініціалізації мережі реалізовано у бібліотеках з відкритими 

кодами.  

Оскільки в оптимізованому підході сценарію оцінки очікуваних збитків 

використовується різнотипні агенти для проведення оцінювання, цілком 

нормальною є ситуація, коли різні агенти при проведенні підрахунків отримують 

різні результати. Так, наприклад, агент 7;! може визначити, що відповідні збитки 

∫-,!
4  для випадку �-,! при реалізації загрози по критерію E4 відноситься до класу 

D!, але при цьому за результатами роботи агента 7;" було визначено, що той самий 
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випадок належить до класу D". Тому необхідно обчислити ймовірність 

потрапляння об’ємів збитків для випадку до одного з класів, таким чином 

отримаємо більш точні ймовірнісні значення для випадку.  

Результатом обробки �-,! випадку підмережею агентів #4 є значення одного з 

класів очікуваних збитків D% по кожному критерію E4: ∫-,! =

(∫-,!
! ; 	∫-,!

" ; … ; ∫-,!
4 ; … ; ∫-,!

4∗ ). Виходячи з даних значень, необхідно обчислити 

ймовірності Z?i<C!
 потрапляння значення очікуваних збитків до D%, що 

виражається формулою (3.12): 

Z?i<C!
=

∑ j4=<(C!)7
<-%

W*1
, / = 1,7====, 5 = 1, x====, K = 1, m=====,             (3.12) 

ø?i<(D%) = †
1, 	∫-,!

4 → D%	

0, 	∫-,!
4 ↛ D%		

,                               (3.13) 

де ø?i<(D%) –  функція, що визначає агентів 7;A ∈ #4, які віднесли очікувані збитки 

по випадку �-,! до класу D% по критерію E4, x61 – кількість агентів у підмережі #4. 

Згідно запропонованого сценарію, після отримання ймовірностей відбуття 

кожного рівня втрат по кожному критерію, необхідно провести згортку критеріїв 

згідно формули (2.10), використавши ймовірності  Z?i<C!
 з формули (3.12) для 

обчислення математичного сподівання. Для автоматизованого вирішення задачі 

оцінки очікуваних збитків немає гострої потреби у встановленні певного рівня 

надійності mm, оскільки при правильних налаштуваннях алгоритму, розкид оцінок 

не буде суттєвим. Для оцінки правильності роботи алгоритму, окрім метрик, 

описаних в розділі 3.2 використовуються також значення коефіцієнту варіації 

згідно (2.12), (2.13). 

Для проведення обчислень ймовірностей Z?i<C!
, математичного сподівання 

lmki*!
4 , а також коефіцієнту варіації oki*!

4  та дисперсії nmki*!
4 	для кожної 

підмережі #% , / = 1, m===== агентів передбачена наявність агента -;6! ∈ S, / = 1, m=====, що 

проводить узагальнення оцінок, отриманих від агентів 7;% ∈ #% по критеріям E4 

(рис. 3.3). Опис роботи агента-згортання наведено в таблиці 3.4. 
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Таблиця 3.4. Опис агента згортання. 

Назва агента Агент згортання 

Вхід Набір оцінок ∫-,! від агентів підмережі #% , / = 1, m=====. 

Набір значень D%
*%>. 

Вихід Показники lmki*!
4  оцінок по кожному критерію E4 . 

Функції Обчислення Z?i<C!
 по кожному критерію E4.  

Обчислення значень: lmki*!
4 , oki*!

4 , nmki*!
4 . 

Передача отриманих значень у базовий модуль. 

Після отримання згортки оцінок агенти підмереж -;6!, / = 1, m===== виконують 

передачу результатів обчислень у базовий модуль системи. Саме у даному модулі 

проводиться обчислення узагальнених оцінок очікуваних критерійних показників 

збитку lm7
4 згідно (2.21), а також коефіцієнт конкордації u згідно (2.17) для 

випадку �-,! по всій мережі S.  

Підсумковий результат lm7
4 обчислюється з врахуванням міри компетентності 

агента-експерта -;6! (2.22). В якості показника компетентності використовується 

a¡fE/�)f¬)ki*!– ймовірність правильного визначення класу очікуваних збитків 

для випадку для кожного агента -;6!. Таким чином: 

lm7
4 = ∑ lmki*!

4 ∙ a¡fE/�)f¬)ki*!
U
6D! .                    (3.14) 

Отримані результати доступні для перегляду ОПР у користувацькому 

інтерфейсі системи. Також базовий модуль виконує оновлення історичних даних та 

передає інформацію агенту-класифікатору для збереження. Опис та основні функції 

базового модуля системи надано в таблиці 3.5. 

Базовий модуль системи поєднує в собі всі необхідні інструменти для 

налаштування та роботи системи та підмереж агентів. 
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Таблиця 3.5. Опис базового модуля системи 

Назва агента Базовий модуль 

Вхід Набір узагальнених оцінок від агентів -;6! підмереж #% , / = 1, m=====. 

Вихід Значення критерійних показників E%43& = lm7
4 очікуваних збитків 

D% для випадку �-,!. 

Функції Проведення обчислень узагальнених критерійних показників 

збитку. 

Відображення користувачу результатів через користувацький 

інтерфейс (в т.ч. відображення алертів, коли показники 

коефіцієнту варіації та конкордації не відповідають 

встановленим пороговим значенням). 

Користувацький інтерфейс введення параметрів для проведення 

обчислень та роботи системи, в т.ч. адрес БД для роботи агента-

пошукача. 

Проведення оновлення даних історичної вибірки. 

Користувацький інтерфейс для моніторингу роботи системи 

взагалі, коригування параметрів, налаштувань а також 

запуску/перезапуску роботи системи. 

Ведення журналів аудиту роботи системи. 

Обчислення показників ефективності системи (розділ 3.2). 

Варто зауважити, що сценарій автоматизованого обчислення прогнозованого 

значення очікуваних збитків може бути оптимізовано, якщо у вибірках даних по 

випадкам реалізації загроз, буде наявна інформація не тільки про фактичний рівень 

збитку, але й значення витрат по кожному критерію. Таким чином можливо 

отримати не лише прогнозоване значення рівня D%, а і прогнозовані значення 

об’ємів втрат (фінансові втрати, кількість втрачених балів у рейтингу і т.д.).  
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3.2. Ефективність складових мультиагентної системи 

 

Згідно запропонованого у третьому розділі сценарію оцінки очікуваних 

збитків при реалізації загроз інформаційної безпеки банку, важливим критерієм 

достовірності оцінок є компетентність експертів, що приймають участь у 

формуванні остаточних суджень. 

Оскільки в оптимізованій версії сценарію людину експерта було замінено 

інтелектуальними агентами, компетентність, а саме ефективність алгоритмів 

будемо оцінювати за наступними метриками.   

n-%  – це множина усіх випадків реалізації загроз певного типу G3% за певний 

період. Згідно умов задачі необхідно за допомогою мультиагентної системи 

спрогнозувати очікуваний рівень збитку D%, / = 1,7====. 

Нехай у підмножині nC! ∈ n-
%  знаходяться випадки, які було віднесено 

системою до відповідного рівня збитку D%, при цьому: 

- nwC! ∈ nC! – підмножина випадків, що були вірно віднесені системою 

такими до D%; 

- nHC! ∈ nC! – підмножина випадків, що були невірно відмічені системою 

такими, які належать до D%, бо фактично ці випадки належать до іншого 

класу D4; 

Нехай у підмножині nC1 ∈ n-
%  знаходяться випадки, які було віднесено 

системою до відповідного рівня збитку D4, при цьому: 

- nwC1 ∈ nC1 – підмножина випадків, що були вірно віднесені системою 

такими, які належать до D4; 

- nHC1 ∈ nC1 – підмножина випадків, що були невірно відмічені системою 

такими, які належать до D4, бо фактично ці випадки належать до іншого 

класу D%; 

Також визначено наступні множини випадків: 

- n!C! ∈ (nwC! ∪ nHC1) – множина випадків вибірки класу D%.  
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- n!C1 ∈ (nwC1 ∪ nHC!) – множина випадків вибірки класу D4. 

Визначивши необхідні дані для обчислення, можливо перейти до розгляду 

метрик, необхідних для оцінки ефективності системи. 

1) Support = 
√nC!√

√n-
% √

`  – частина випадків із загальної сукупності, які 

система відносить до одного з класів D%; 

2) Share = 
√nwC!√

√n!C!√
`  – відображає частку випадків із загальної вибірки 

n-% , які система вірно класифікувала до класу D%; 

3) Confidence = 
√nwC!√

√nC!√
`  – ймовірність правильного визначення класу 

очікуваних збитків для випадку; 

4) Error = 1 – Confidence = 
√nHC!√

√nC!√
`  – ймовірність помилкового 

визначення; 

5) ƒ =
≈nHC1≈

√n!M!√
∆  – частка випадків, які насправді належать до D%, але 

були пропущені системою (помилка першого роду); 

6) ¥ = √nHC!√

≈n!C1≈
∆  – частка випадків, які насправді належать до D4, але 

були пропущені системою (помилка другого роду); 

Варто зазначити, що дані метрики для аналізу ефективності системи 

використовуються також для кожного конкретного агента -;% кожної підмережі, 

таким чином визначається компетентність агентів-експертів. 

Аналогічним чином визначаються відповідні множини та обчислюються 

відповідні значення для аналізу ефективності класифікації загроз G3%. 
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3.3. Висновки до третього розділу 

У третьому розділі було проведено оптимізацію розробленого сценарію 

оцінки очікуваних збитків при реалізації загроз ІС банку шляхом побудови 

мультиагентної системи. Для проведення оцінювання рівнів очікуваних збитків 

при реалізації загроз інформаційної безпеки побудовано логіко-математичний 

апарат, що дозволяє автоматизувати процес оцінювання, а саме: було визначено 

основні ознаки, по яких можливо провести класифікацію загроз на основі 

інформації про випадки їх реалізації, для проведення кластеризації було 

використано карти Кохонена, що самоорганізуються. На основі отриманих 

кластерів типів загроз проводиться класифікація нових випадків реалізації загроз 

та подальший аналіз прогнозованого рівня збитку, який є наслідком реалізації 

загрози по інформаційному активу ІС банку з урахуванням різних груп критеріїв. 

Для проведення прогнозування очікуваних рівнів збитків розроблено різнотипні 

математичні моделі та методи з використанням алгоритму k-найближчих сусідів та 

узагальнено-регресійної мережі. Також у розділі було визначено типи та ролі 

агентів, що мають бути у мультиагентній системі, а також їх взаємозв’язки. 

Запропоновані методи і алгоритми складають основу ІАС дослідження загроз 

інформаційної безпеки та оцінки очікуваних збитків банку.  
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РОЗДІЛ 4 

ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ МУЛЬТИАГЕНТНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ  

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАГРОЗ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОЦІНКИ 

ОЧІКУВАНИХ ЗБИТКІВ БАНКУ 

 

В даному розділі пропонується розглянути програмну реалізацію 

мультиагентної системи для автоматизації оцінювання очікуваних збитків при 

реалізації загроз банку. Можливості системи дозволяють здійснювати оцінювання 

в двох режимах: повністю автоматичний за допомогою інтелектуальних агентів та 

мануальний, коли дані для проведення обчислень (оцінки) надаються фокус-

групою експертів. Також у розділі розглядається тестовий приклад розрахунків для 

доведення ефективності використання агентного підходу та розглядаються інші 

прикладні застосування результатів, отриманих в процесі проведення наукового 

дослідження. 

 

4.1. Архітектура мультиагентної програмної системи 

У розділі приведено опис моделі предметної області, а також UML-діаграми: 

діаграма прецедентів та верхньорівнева архітектурна схема програмного 

комплексу.  

Для повної та коректної розробки програмного комплексу по-перше необхідно 

розробити модель предметної області, яка потрібна для того, щоб чітко визначити 

структуру та принципи функціонування предметної області, що вивчається. 

Концептуальна ER-модель (рис. 4.1) відображає основні сутності системи, а також 

причинно-наслідкові зв’язки між ними, для множини зв’язків має бути визначена 

їх кратність. 



 

 
 

Рисунок 4.1. Концептуальна модель предметної області. 

 



 

Короткий опис зв’язків між сутностями наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1. Зв’язки між сутностями концептуальної моделі. 

Назва сутності Назва зв’язку Назва сутності Тип зв’язку 
Інформаційна 

система 

Включає Інформаційний актив М:N 

Події Відбуваються Інформаційний актив N:М 

Події Містять Критерії М:N 

Події  Містять Тип загрози N:1 

Тип загрози Задається Аналітик/Адміністра

тор 

N:1 

Критерії Задається Аналітик/Адміністра

тор 

N:1 

Критерії Формують ієрархію Критерії 1: N 

Агент-пошукач Формує вибірку Події 1: N 

Агент-

класифікатор 

Формує комірки Події 1: N 

Агент-

класифікатор 

Формує комірки Тип загрози 1: N 

Події Оцінює Роль N:М 

Події Оцінюються Критерії N:М 

Події Оцінюються Сеанс оцінювання М:N 

Роль Приймає участь Сеанс оцінювання N:М 

Побудована концептуальна модель використовується при проектуванні бази 

даних програмного комплексу. Нижче (рис. 4.2) наведена діаграма прецедентів 

програмного комплексу, що описує його основний функціонал. 

Наступним кроком, наведемо логічну архітектурну схему програмного 

комплексу. Архітектурна схема (рис. 4.3) потрібна для того, щоб зрозуміти яким 

чином мають бути фізично розміщені компоненти системи. Оскільки програмний 

комплекс, що проектується, є розподіленим додатком та передбачає паралельні 

обчислення проектування архітектури системи є також важливим. 



 

 

 
 

Рисунок 4.2. Діаграма прецедентів. 



 

Інформація про випадки реалізації загроз !! ∈ #"!  передається з ІС банку $# ∈
% за допомогою інструмента Data Integration Bus (ETL), історичні дані 

завантажуються з БД систем $#. ETL надає можливості по створенню рішень для 

підтримки різнотипних інтеграційних вимог за допомогою множини конекторів до 

різних джерел даних, у тому числі пакетних додатків, файлів, мобільних засобів, 

систем обміну повідомленнями та баз даних. ETL представляє собою гнучкий 

механізм, що дозволяє підключити легко програмні додатки до веб-сервісів. Даний 

інтеграційний брокер дозволяє уникнути деформації точка-точка, шляхом 

підключення будь-якого додатку або служби за допомогою декількох протоколів, 

наприклад, SOAP, HTTP и JMS. Інформація по новий випадках !"$% ∈ #"$#!  

надходить з ІС банку $# за допомогою Enterprise Integration Bus (ESB).  

 

 
Рисунок 4.3. Архітектурна схема програмного комплексу.  

Інформація з ІС банку передається в базу даних (БД) агента-пошукача, де на 

сервері проводяться відповідні перетворення інформації, формується масив 

векторів &! = {)% = *)%! , )&! , … , )'∗! -, … , )(∗ = *)%(
∗ , )&(

∗ , … , )'∗(
∗ -	} за допомогою 

перетворень 0. Потім підготовлені дані передаються в БД базового модуля.  

Підмережі агентів отримують необхідну для проведення обчислень 

інформацію через сервер базового модуля, після проведення обчислень агенти 

згортання відповідних підмереж передають отримані результати до базового 



 125 

модуля програмного комплексу.  Агент-класифікатор також отримує необхідні для 

проведення обчислення дані із БД базового модуля та, після проведення 

кластеризації та класифікації, передає підготовлені дані (комірки 1)"#) у базовий 

модуль. Базовий модуль системи містить відповідний користувацький інтерфейс 

для супроводження програмного комплексу експертами та аналітиками-

адміністраторами: введення налаштувань, прийняття рішень, перегляду 

результатів і т.д., а також відповідні алгоритми, за допомогою яких можливо 

провести обчислення людині-експерту згідно основного сценарію, що описано у 

другому розділі дисертаційного дослідження. Таким чином можливості 

програмного комплексу, що розробляється, забезпечують: 

- отримання необхідних даних із зовнішніх джерел; 

- трансформацію та очистку даних з метою приведення їх до відповідності 

бізнес-моделі та проведення подальших обчислень; 

- балансування навантажень та масштабованість системи; 

- проведення обчислень як експертом-людиною, так і з використанням 

мультиагентної системи; 

- користувацький інтерфейс, що повністю задовольняє потреби у підтримці 

системи (введення та редагування налаштувань, управління БД та 

користувачами і т.д.), її моніторингу (звіти, журнали, можливість перегляду та 

звірки результатів будь-якого етапу і т.д.) та вирішенні нестандартних ситуацій;  

- автоматизацію процесу оцінювання та прогнозування. 

 

4.2. Приклад оцінювання очікуваних збитків банку з використанням 

програмного забезпечення 

 

Основний інтерфейс роботи із програмним комплексом складається із 

декількох підменю (рис. 4.4): 

- налаштування: загальні, налаштування для експертного оцінювання, 

налаштування для агентного оцінювання; 

- оцінювання: оцінювання агентами, оцінювання експертами; 
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- класифікація:  налаштування, робота з класифікатором; 

- пошуковий агент: налаштування, робота з пошуковим агентом; 

- журнали/звіти. 

 
Рисунок 4.4. Інтерфейс системи проведення оцінки очікуваних збитків. 

Через меню «Налаштування» користувач системи може задати всі необхідні 

параметри для роботи системи, в т.ч.: критерії, рівні збитку, загрози, активи ІС і т.д. 

Проводити експертне або агенте оцінювання можливо за допомогою меню 

«Оцінювання», обравши відповідне підменю. Також передбачено наявність 

окремих розділів для регулювання та моніторингу роботи агентів класифікатора та 

пошукача. В меню «Журнали/Звіти» користувач може продивитись історію щодо 

попередніх сеансів оцінювання, а також сформувати необхідні звіти. 

Розглянемо приклади проведення оцінювання експертами та агентами з метою 

демонстрації можливостей системи, а також порівняння результатів. На основі 

отриманих даних можливо буде зробити висновок щодо ефективності роботи 

системи. Нехай маємо оцінити випадок !"$% реалізації загрози «копіювання 

інформації» по інформаційному активу «файл бази даних» по критерію 

«фінансовий збиток». 
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Для проведення оцінювання експертами, адміністратору або аналітику, 

необхідно обрати групу експертів для виставлення оцінок парних порівнянь, при 

цьому оцінювання ведеться або по попередньо обраним критеріям, активам та 

загрозам або по всім.  

Кожен експерт заповнює матрицю парних порівнянь, після чого запускає 

процес обчислення та надсилає результат для формування групової оцінки (рис. 

4.5).   

 
Рисунок 4.5. Оцінювання експертом з фокус-групи. 

Далі, після проведення оцінювання по всій групі експертів, можливо отримати 

загальний результат (рис. 4.6). 

Крім того, користувач може продивитись оцінки від кожного експерта, а також 

проміжні результати оцінювання. 

Інтерфейс для агентного оцінювання є значно простішим та не потребує багато 

кроків додаткових дій, потрібно лише ввести налаштування для запуску агентної 

системи та перейти в меню «Оцінка агентами».  
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Рисунок 4.6. Обчислення узагальнених оцінок по групі експертів. 

Також у попередніх розділах дисертаційного дослідження розглядалась задача 

кластеризації та подальшої класифікації реалізації загроз для проведення 

оцінювання за допомогою мультиагентної мережі. Для прикладу, що розглядається 

було сформовано три кластери на основі історичних даних (рис. 4.7). Оцінюваний 

випадок !"$% було віднесено до другого кластера. 

 
Рисунок 4.7. Кластери типів загроз. 

Для того, щоб результати можливо було порівняти пропонуємо використати 

5 підмереж агентів, таким чином отримаємо 5 результуючих векторів оцінок по 

кожному рівню збитку. Результати обчислень отримані за допомогою розробленої 

агентної системи представлено на рис.4.8. 
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Рисунок 4.8. Результати обчислень в агентній системі. 

Отримане значення математичного сподівання для експертної системи: 

23*#$
+ = 0,42, математичне сподівання для агентної системи – 0,502. Можливо 

зробити висновок, що агентна система надає більш точний результат у порівнянні 

з оцінюванням людиною-експертом та є достатньо ефективною оптимізацією 

реалізації сценарію оцінки очікуваних збитків.  

 

4.3. Застосування результатів досліджень в прикладних галузях 

Гнучкість та широкі можливості застосування отриманих в рамках 

дисертаційної роботи наукових результатів підтверджуються застосуванням в 

інших сферах та предметних областях. 

Проведені в роботі дослідження мають прикладне застосування не тільки в 

банківській сфері, але й у інших галузях, зокрема в нерухомості та енергетиці. Так, 

наприклад, застосування методів ранжування та контролю узгодженості 

експертних думок використовується в оцінюванні значущості критеріїв для 

визначення ринкової вартості об’єктів нерухомості [41]. В роботі поставлена задача 

оцінювання групою експертів житлових об’єктів. Для реалізації задачі 

використовуються заздалегідь задана ієрархія критеріїв, до якої входить: 
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розташування району, тип будинку, поверх, площа об’єкту, вид з вікна. Експертна 

група проводить оцінювання нерухомості згідно шкали Сааті, будуючи матриці 

парних порівнянь. Проводиться ранжирування оцінок, отриманих від експертної 

групи, для контролю узгодженості та логічності експертних думок обчислюється 

коефіцієнт конкордації, після чого ОПР надається можливість прийняти рішення 

щодо необхідності повтору процедури оцінювання. 

МАІ успішно застосовується для вирішення проблеми диверсифікації 

портфелю джерел генерації електроенергії [42, 43]. В роботах розв’язується задача 

раціонального використання ресурсів генерації енергії, проводиться ранжування 

множини можливих варіантів джерел генерації електроенергії з врахуванням 

різноманітності цих елементів. Для цього було визначено множину альтернатив 

(табл.4.3), побудовано ієрархію критеріїв (табл. 4.2, рис. 4.9), проведено 

опитування експертів з метою отримання оцінок значущості визначених критеріїв 

згідно заданої шкали: 1- немає актуальності, 2 - незадовільно, 3 - задовільно, 4 - 

добре і 5 – відмінно. 

Таблиця 4.2. Критерії для оцінювання джерела електроенергії. 
 Критерії та фактори Оцінка

* F1 Державна підтримка і регулювання 4 
F11 Законодавство і регулювання, що підтримує розвиток джерел електроенергії 4 
F12 Законодавство і регулювання, що регулює питання зміни клімату 5 
F13 Просування джерел електроенергії є збалансованим із захистом навколишнього середовища 3 

F2 Стабільна економіка країни 4 
F21 Економічна стабільність в країні 4 
F22 Високі ціни на викиди СО2 та паливо 5 
F3 Внутрішня політика компанії, направлена на диверсифікацію структури виробництва 

електроенергії 
3 

F31 Наявність в компанії амбіційної енергоефективної політики і політики по скороченню викидів 3 

F32 Злиття і поглинання / продаж активів 3 
F4 Конкурентна вартість виробництва електроенергії 5 
F41 Відносно невисокі витрати на нові технології для виробництва електроенергії 3 

F42 Відносно невисокі витрати на модернізацію існуючих технологій для виробництва 
електроенергії 

3 

F43 Рентабельність проектів 5 
F5 Соціальне сприйняття і співробітництво із зацікавленими сторонами 3 
F51 Підтримка громадськості та НУО (неурядові організації) 3 



 131 

Продовження таблиці 4.2. 

F52 Співпраця із зацікавленими сторонами (Європейська комісія, місцеві адміністрації, і т.д.) 4 

F6 Надійні постачальника палива 4 
F61 Відносно невисокі витрати на поставки палива для виробництва електроенергії 4 

F62 Стабільні поставки палива для виробництва електроенергії 3 
F7 Задоволення споживачів електроенергії 4 

 

 

 
Рисунок 4.9. Багаторівнева ієрархічна структура для оцінювання джерела 

генерації електроенергії. 

На основі експертних оцінок було проведено обчислення значень пріоритетів 

критеріїв та альтернатив, отримано наступні результати (табл.4.3). 

Таблиця 4.3. Множина альтернатив джерел генерації електроенергії, їх пріоритети 

та ранжування. 
Джерело електроенергії Пріоритет Ранг 

Z7. Атомна енергія 0,2188 1 

Z1. Вугілля і буре вугілля 0,2008 2 

Z2. Природний газ 0,1335 3 

Z6. Енергія біомаси 0,1247 4 

Z3. Гідроенергія 0,1147 5 

Z5. Сонячна енергія 0,1077 6 

Z4. Вітрова енергія 0,1008 7 
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Застосування багатофакторного аналізу продемонстровано в роботі [44], а 

також побудовано експертну СППР, що дозволяє проводити багатофакторне 

оцінювання технологічних рішень у будівництві в роботах [38, 125, 135]. В роботах 

спроектовано інтелектуальну СППР, що забезпечує проведення оцінки об’єктів 

нерухомості по різним наборам критеріїв з метою вибору оптимальної 

альтернативи з боку ОПР. Верхньорівневу архітектуру СППР зображено на рис. 

4.10, де СУБД – система управління базою даних, БД – база даних, СУБЗ – система 

управління базою знань, БЗ – база знань (містить семантичну модель об’єкта 

будівництва), СУБМ – система управління базою моделей, БМ – база моделей 

(включає моделі та методи багатоваріантного оцінювання).  

 

Рисунок 4.10. Архітектура СППР для проведення оцінки об’єктів 

нерухомості.  

Важливість проектування рольової моделі та контролю прав доступу при 

роботі з прикладними СППР та іншими інформаційними системами зазначена в 

[39]. 

Різноманіття використання та легка адаптація розроблених підходів 

підвищують актуальність проведеного дослідження та засвідчують його науково-

практичну цінність. 
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4.4. Висновки до четвертого розділу 

У четвертому розділі було наведено опис реалізації мультиагентної ІАС 

забезпечення аналізу інформаційних потоків щодо реалізації загроз інформаційної 

безпеки ІС банку з метою оцінки очікуваних збитків банку. При реалізації 

мультиагаентної ІАС використовуються розроблені в другому та третьому розділах 

інформаційна технологія, моделі, методи та алгортими. Модель предметної області 

представлена у нотації Чена, діаграма варіантів використання розроблена в нотації 

UML. Діаграма прецедентів є достатньо докладною з метою максимально наочної 

демонстрації можливостей системи. Програмний комплекс є розподіленим 

додатком, має гнучку структуру та широкі можливості, зокрема, для оцінки можуть 

розглядатися різні групи критеріїв, загроз та активів, як для мультиагентної, так і 

для експертної системи, переглядати та керувати проміжними етапами обчислень. 

Проведені контрольні розрахунки доводять правильність побудови математичної 

моделі. Також в розділі зазначено можливості застосування отриманих в 

результатів дисертаційного дослідження в інших прикладних галузях. У 

подальших дослідженнях, можливо провести модернізацію математичного апарату 

та ПЗ для отримання конкретних значень збитків по кожному критерію, а не тільки 

визначення рівня збитку. 

Розроблені моделі та методи, а також прототипи роботи програмного 

комплексу є прикладними технологіями, що мають практичне застосування. 

Практичну важливість результатів підтверджує довідка №166/1/27 від 30.10.2020 

про впровадження в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (додаток С). Підтвердженням 

науково-практичної та методичної важливості результатів дослідження є довідка 

від Київського національного університету імені Тараса Шевченка про 

впровадження у навчальному процесі факультету комп’ютерних наук та 

кібернетики в магістерській академічній програмі «Бізнес інформатика» у 

навчальний курс «Аналіз та оптимізація ризику» для магістрів першого курсу 

(додаток B).   
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі сформульовано та розв’язано актуальну науково-

прикладну проблему створення та розробки науково-обґрунтованих методологій, 

інформаційних технологій та ІАС для забезпечення проведення оцінки очікуваних 

збитків при реалізації загроз ІС банку. Вирішення даної проблеми дозволяє 

підвищити ефективність та якість ризик-менеджменту банку, оскільки надає 

можливості  досягнення раціонального компромісу між необхідністю забезпечення 

виского рівня захисту ІС банків та вимогами до іноваційності та модернізації 

банківських бізнес-процесів.  

1. На основі проведеного аналізу та класифікації потенційних загроз та ризиків, 

що виникають в ІС банку, а також сучасних моделей, методів, алгоритмів та 

ІАС для забезпечення безпеки банку, управління та дослідження ризиків та 

загроз було сформульовано основні положення методології проведення оцінки 

очікуваних збитків при реалізації загроз у банку, які покладено в основу ІАС, 

що дозволить підвищити ефективність управління ризиками банку та діяльність 

банку в цілому. 

2. Розроблено сценарій розв’язання задачі оцінки очікуваних збитків, що 

виникають при реалізації загроз ІС банку. Сценарій реалізовано як 

інформаційну технологію, що базується на принципах системного підходу, 

математичних моделях, методах та алгоритмах прийняття рішень (МАІ, 

ранжування, метод Дельфі, багатокритеріальне оцінювання, лінійна згортки 

критеріїв), що дозволяють отримувати комплексну оцінку очікуваних збитків з 

можливістю моделювання різних ситуацій та загроз.  

3. Розроблено формалізований інструментарій угрупування результатів 

оцінювання із застосуванням коефіцієнту конкордації та контролем міри 

узгодженості думок експертної групи на кожному кроці сценарію, який також 

дозволяє враховувати компетентність кожного експерта фокус-групи. 

Використання даного інструментарію надає ОПР можливість врахувати повний 
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діапазон думок експертів, регулювати процес оцінювання та виключити 

необґрунтоване відбракування окремих оцінок експертів. 

4. Розроблено модифікацію інформаційної технології для оцінювання очікуваних 

збитікв з використанням мультиагентної ІАС. Мультиагентна ІАС дозволяє 

проводити автоматизоване оцінювання на основі розроблених різнотипних 

математичних моделей та методів прогнозування збитків банку при реалізації 

загроз інформаційної безпеки. Для проведення попередньої обробки даних про 

випадки реалізації загроз ІС банку та подальшого прогнозування очікуваних 

рівнів збитків використовуються карти Кохонена, що самоорганізуються, при 

провденні оцінювання застосовується алгоритм k-найближчих сусідів та 

узагальнено-регресійна мережа. Проведені контрольні розрахунки дозволяють 

зробити висновок про те, що розроблена ІАС є ефективною та може 

застосовуватися для проведення оцінювання. 

5. Систематизовано результати використання розробленого науково-методичного 

апарату та інформаційної технології шляхом розробки та впровадження ІАС в 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» (довідка №166/1/27 від 30.10.2020), а також 

впровадженням результатів досліджень в навчальному процесі факультету 

комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка в магістерській академічній програмі «Бізнес 

інформатика» у навчальному модулі «Аналіз та оптимізація ризику» для 

магістрів першого курсу, про що навчальним закладом надано відповідну 

довідку від 22.03.2021. 
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