
УДК 004.056.53

ЕКОНОМIЧНI АСПЕКТИ КIБЕРБЕЗПЕКИ
Ю. П. Власюк1, О. Є. Архипов1

1Нацiональний технiчний унiверситет України «Київський полiтехнiчний iнститут»

Анотацiя
В роботi представленi результати дослiдження закономiрностей впливу змiни окремих компонентiв моделi оцiнки
ризикiв на знаходження ефективного рiвня фiнансування сектору кiбербезпеки.
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Вступ

На поточний момент необхiднiсть захисту iнфор-
мацiї, а вiдтак необхiднiсть iнвестування коштiв в її
безпеку, не визиває сумнiвiв. Однак наразi актуаль-
ним є питання про обсяги цих iнвестицiй. За даними
О. Лукацького, бiзнес-консультанта Cisco з безпеки,
бiльшiсть органiзацiй (78% вiд обсягу всiх органiза-
цiй, задiяний у дослiдженнях) на заходи, пов’язанi
iз безпекою iнформацiї, витрачають не бiльше 15%
вiд їх IТ-бюджету, ще 11% органiзацiй – вiд 16 до
20%, i лише 7% органiзацiй – вiд 21 до 28% [1]. На
жаль, переважна бiльшiсть рекомендацiй щодо обся-
гу iнвестувань формується з подiбних до наведеної
вище довiдок, тобто носить емпiричний характер, ба-
зуючись виключно на узагальненнi досвiду розробки
та експлуатацiї iснуючих систем захисту iнформацiї.
Саме це пояснює ту увагу, яку привернула до себе
стаття американських дослiдникiв в областi економi-
ки Лоуренса Гордона i Мартiна Лоеба [2], в якiй на
базi запропонованої ними економiко-математичної
моделi зроблено спробу теоретико-методичного об-
ґрунтування граничного обсягу iнвестувань у безпе-
ку iнформацiї.

На жаль, для моделi Гордона-Лоеба та її числен-
них розвинень характерна суттєва вада: формально-
апроксимативний спосiб завдання моделi, за яким
майже повнiстю виключається можливiсть врахува-
ння при формування структури й параметрiв моделi
вiдомостей про реальнi механiзми розвитку та реа-
лiзацiї iнформацiйних загроз i ризикiв, що суттєво
обмежує практичнi аспекти застосування означеної
моделi. В цiй ситуацiї iнтерес представляють моделi,
запропонованi в [3, 4] для дослiдження мотивацiйно-
вартiсних та економiко-фiнансових вiдносин, хара-
ктерних для ситуацiї «атака-захист» в iнформацiйнiй
сферi.

Метою даної роботи є визначення основних не-
долiкiв моделей, що застосовуються для визначен-
ня оптимального рiвня iнвестицiй в кiбербезпеку, а
також дослiдження закономiрностей впливу змiни
окремих компонентiв на отриманi значення ризику.

1. Об’єкт дослiджень

Розглянемо ситуацiю, що виникає при реалiзацiї
атакуючою стороною 𝐴 (зловмисник) загрози 𝑇 вiд-
носно деякого iнформацiйного ресурсу 𝐼, який нале-
жить сторонi 𝐵 [3, 4]. Вважатимемо, що 𝐷 – загальна
вартiсть витрат атакуючої сторони А на реалiзацiю
загрози 𝑇 , 𝑔 – отриманий при цьому «виграш», ве-
личина якого обумовлюється цiннiстю ресурсу 𝐼 для
зловмисника. Збитки, яких зазнала в цiй ситуацiї
сторона 𝐵 (власник ресурсу 𝐼), тобто вартiсть ре-
сурсу с точки зору його власника, оцiнюється ним
як 𝑞, а загальна вартiсть реалiзованого комплексу
захисних заходiв дорiвнює 𝑐.

Наведенi данi дають вартiсну характеристику си-
туацiї «атака-захист». На базi цих вiдомостей можна
побудувати логiко-евристичну схему експертного оцi-
нювання ймовiрнiсних характеристик, що викори-
стовуються для обчислення iнформацiйних ризикiв.

Чистий прибуток зловмисника в разi успiшної реа-
лiзацiї загрози 𝑇 складає 𝑄 = 𝑔 −𝐷. Якщо цiннiсть
ресурсу 𝐼 для атакуючої сторони А значна, зокре-
ма, якщо 𝑔 ≫ 𝐷, можна припустити, що зловмисник
спробує використати будь-якi шанси для реалiзацiї цi-
єї загрози. Навпаки, для малих значень 𝑔 економiчнi
мотиви виникнення загрози 𝑇 практично вiдсутнi:
при 𝑄 = 0 (або ж 𝑔 = 𝐷) атака ресурсу 𝐼 стає недо-
цiльною, в цьому випадку 𝑃𝑡 = 0. Для 𝑔 < 𝐷 спроба
реалiзацiї загрози 𝑇 втрачає будь-який економiчний
сенс. Виходячи з цих мiркувань, в [3] запропоновано
спiввiдношення:

𝑃𝑡 =
𝑄

𝑔
= 1 − 𝐷

𝑔
(1)

яке може бути використане для оцiнювання прибли-
зних (орiєнтовних) значень ймовiрностi активацiї
(виникнення) загрози 𝑇 .

В загальному випадку ймовiрнiсть 𝑃𝑇 реалiзацiї
загрози 𝑇 – це добуток 𝑃𝑇 = 𝑃𝑡𝑃𝑣, де 𝑃𝑣 – ймо-
вiрнiсть вдалого використання зловмисником вра-
зливостей iнформацiйної системи (IС), що мiстить
iнформацiйний ресурс 𝐼. Значення ймовiрностi 𝑃𝑣

залежить вiд ступеню захищеностi IС, який в свою
чергу зумовлюється обсягом iнвестувань 𝑐 в систему
захисту iнформацiї (СЗI), що з певним наближенням



враховується спiввiдношенням [3, 4]:

𝑃𝑣 =
𝑄

𝑞 + 𝑠𝑐
, (2)

де 𝑠 – коефiцiєнт, пов’язаний з iснуючою у свiто-
вiй практицi залежнiстю мiж рiвнем iнвестицiй 𝑐
у захист та цiннiстю критичної iнформацiї для її
власника (сторона 𝐵) : 𝑠 ≥ 10 ÷ 45 [3, 4]. З форму-
ли (2) очевидно, що за умов вiдсутностi критичної
iнформацiї в IС (тобто 𝑞 = 0) ймовiрнiсть 𝑃𝑣 = 0.
При 𝑞 ≫ 𝑠𝑐, тобто при значному рiвнi критичностi
ресурсу 𝐼 й низьких витратах на створення i функцiо-
нування СЗI, ймовiрнiсть 𝑃𝑣 → 1. Загалом значення
ймовiрностi при 𝑞 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 зростає iз спадом рiвня
iнвестицiй в СЗI.

Формули (1) i (2) дозволяють побудувати оптимi-
зацiйну схему, за якою можна буде зробити висновки
щодо ефективностi та доцiльностi iнвестицiй у СЗI
органiзацiї. Для цього припустимо [4], що при ну-
льових iнвестуваннях у СЗI органiзацiї 𝑃𝑣 = 1 й
вихiдний iнформацiйний ризик становить 𝑅1 = 𝑃𝑡𝑞.
Iнвестування у СЗI коштiв у розмiрi призводить (за
умов рацiональних витрат цих коштiв на потреби
захисту) до того, що ймовiрнiсть успiшного викори-
стання вразливостi стає меншою за 1, тобто 𝑃𝑣 < 1.
Залишковий ризик в цьому випадку дорiвнюватиме
𝑅 = 𝑃𝑡𝑃𝑣𝑞, величина втрат, якi вдалося попередити –
𝑅1 − 𝑅 = 𝑃𝑡𝑞 − 𝑃𝑡𝑃𝑣𝑞 = (1 − 𝑃𝑣)𝑃𝑡𝑞, а вiдповiдний
«прибуток»:

∆𝑅 = 𝑅1 −𝑅− 𝑐 = (1 − 𝑃𝑣)𝑃𝑡𝑞 − 𝑐. (3)

Дослiдження цього спiввiдношення на екстремум:

𝑑∆𝑅

𝑑𝑐
=

𝑠(𝑞 + 𝑠𝑐) − 𝑠2𝑐)

(𝑞 + 𝑠𝑐)2
𝑃𝑡𝑞 − 1 = 0 (4)

дозволяє визначити [4] дiапазон «розумних» iнвести-
цiй: 0 < 𝑐 < 𝑞(𝑃𝑇 𝑠− 1)/𝑠, обсяг iнвестицiй 𝑐𝑒𝑓𝑓 , який
забезпечує найбiльше значення ∆𝑅, значення ймо-
вiрностi 𝑃𝑣 та ризику 𝑅 для цього обсягу iнвестицiй:

𝑐𝑒𝑓𝑓 =
𝑞

𝑠
(
√︀
𝑃𝑡𝑠− 1),

𝑃𝑣(𝑐𝑒𝑓𝑓 ) =
1√
𝑃𝑡𝑠

,

𝑅(𝑐𝑒𝑓𝑓 ) = 𝑃𝑡𝑃𝑣𝑞 = 𝑞

√︂
𝑃𝑡

𝑠
(5)

Вираз (2) – це оцiнка ймовiрностi 𝑃𝑣 так би мовити
з середини, середовища IС. Ця оцiнка аж нiяк не вра-
ховує ресурснi можливостi нападу. Що б, наприклад,
врахувати iснуючий взаємозв’язок мiж витратами 𝐷
на реалiзацiю загроз та рiвнем iнвестицiй 𝑐 у захист,
запишемо (2) у виглядi:

𝑃𝑣(𝑐,𝐷) =
𝑞

𝑞 + 𝑠
𝑐2

𝐷

. (6)

Очевидно, що зростання витрат 𝐷 обумовлює збiль-
шення ймовiрностi 𝑃𝑣, зокрема, якщо 𝐷 → ∞, то
𝑃𝑣 → 1. Залежнiсть 𝑅1 − 𝑅 = (1 − 𝑃𝑣)𝑃𝑡𝑞 в цьому
випадку матиме логiстичний характер, а дiапазон
«розумних» iнвестицiй визначатиметься спiввiдноше-

Рис. 1. Залежнiсть змiни значення ризику вiд
вiдношення вартостi ресурсу до об’єму iнвестицiй в

захист

нням:

𝑞𝑃𝑡

2
(1−

√︃
1 − 4𝐷

𝑠𝑞𝑃 2
𝑡

) < 𝑐 <
𝑞𝑃𝑡

2
(1+

√︃
1 − 4𝐷

𝑠𝑞𝑃 2
𝑡

). (7)

Цiкаво, що моделi (1), (6) дозволяють у аналогi-
чний спосiб дослiдити шанси атакуючої сторони 𝐴:
𝑅𝐴 = 𝑃𝑡𝑃𝑣𝑔, ∆𝑅𝐴

= 𝑃𝑡𝑃𝑣𝑔−𝐷, зокрема, визначитися
iз рiвнем «розумних» витрат 𝐷.

2. Результати дослiджень

В ходi даного дослiдження аналiзувалась пове-
дiнка наведених вище моделей при змiнах значень
параметрiв, що входять до їх складу.

Спочатку дослiджувались залежностi ризику 𝑅 та
отриманої внаслiдок впровадження засобiв захисту
вигоди ∆𝑅 вiд величини спiввiдношення величин 𝑞
та 𝑐. Для простеження даної закономiрностi значен-
ня цiнностi iнформацiйного ресурсу приймалося як
фiксоване, а сума iнвестицiй змiнювалась у межах:
0.04𝑞 ≤ 𝑐 ≤ 𝑞. При цьому iншi параметри моделi
також було фiксовано на певних вiрогiдних значе-
ннях. Як результат було отримано залежностi, що
iлюструються наведеним на рисунку 1 графiком.

Iз графiку видно, що зi зростанням спiввiдношен-
ня 𝑞/𝑐 також постiйно зростає значення залишково-
го iнформацiйного ризику 𝑅 при сталому значеннi
вихiдного ризику 𝑅1, параметри якого у даному ви-
падку лишаються фiксованими. В свою чергу крива
«прибутку» ∆𝑅 стрiмко зростає на початку, досягає
насичення i у промiжку, коли

𝑞

𝑐
∈ (5; 10), майже

не змiнює свого значення, а потiм починає повiльно
спадати – хоча ризик i продовжує зменшуватись,
але витрати на захист все менше окупаються. Та-
ким чином, найбiльший «прибуток» отримуємо у
ситуацiї, коли вартiсть ресурсiв в 5 − 10 разiв пере-
вищує витрати на їх захист. Слiд також зазначити,
що початковi значення, при яких кориснiсть iнве-
стицiй у захист стрiмко падає до нуля i ∆𝑅 навiть
починає приймати вiд’ємнi значення, притаманна
для тих ситуацiй, коли 𝑐 починає наближатись до 𝑞,
що доводить недоцiльнiсть надмiрних iнвестицiй в
кiбербезпеку.

Наступним було дослiдження впливу на результу-
ючi модельнi показники вiдношення 𝑔/𝐷. В цьому



Рис. 2. Залежнiсть змiни значення ризику вiд
вiдношення цiнностi ресурсу для зловмисника до затрат

на здiйснення атаки

випадку приймалось фiксоване значення виграшу 𝑔,
який отримає зловмисник у разi успiшної реалiзацiї
атаки, та змiнювався обсяг витрат на її здiйснення
𝐷 у наступних межах: 𝐷 ∈ (0.04𝑔; 𝑔). Як результат,
були отриманi значення вихiдного ризику 𝑅1, який
в даному випадку вже змiнювався, та залишкового
ризику 𝑅, для обчислення якого приймалось одне
фiксоване значення 𝑃𝑣, а також вигоди вiд впрова-
дження засобiв захисту ∆𝑅.

Отриманi для цього випадку залежностi (рис. 2)
демонструють, що крива початкового ризику постiй-
но зростає (спочатку стрiмко – на промiжку вiд 0 до
5, потiм повiльнiше – вiд 5 до 15, i майже не зростає
на залишку графiка). Аналогiчно себе поводить i
крива 𝑅, але з меншим приростом.

Таким чином можна зробити висновок, що на рi-
вень прибутку вiд впровадження засобiв захисту ∆𝑅

зловмисник може вiдчутно вплинути лише в тому
випадку, якщо наближатиме витрати на здiйснення
атаки до цiнностi iнформацiйного ресурсу (в сенсi
цiнностi цього ресурсу для зловмисника). Рiзке зни-
ження кривої ∆𝑅 починається вже з моменту, коли
𝐷 складає 1/5 вiд 𝑔. З iншого боку, значення цiєї
кривої на дiлянцi вiд 10 до 25 якщо i зростають, то
дуже повiльно. Це можна пояснити тим, що у випад-
ку, коли затрати сторони, що атакує, не складають
менше 1/10 частини вiд цiнностi ресурсу, то це май-
же не впливає як на вихiдний ризик 𝑅1, так i на
прибуток ∆𝑅. Отже iз незначними iнвестицiями в
атаку зловмисник не здатний кардинально впливати
на захищенiсть системи.

Одним iз основних недолiкiв моделi Гордона-Лоєба
є те, що її автори нiяк не враховують, як може впли-
нути на iнформацiйний ризик прибуток вiд реалiзацiї
атаки, отриманий зловмисником. Цей показник у мо-
делi оцiнки та аналiзу ризикiв кiбербезпеки є одним
iз ключових, так як вiн служить основною мотивацi-
єю для сторони, що здiйснює атаку. Iншим важливим
аспектом даного питання є те, що цей показник може
абсолютно вiдрiзнятись вiд вартостi, в яку оцiнює
свої iнформацiйнi активи власник ресурсу, зокрема –
в багато разiв її перевищувати. Це легко зрозумiти на
прикладi, коли вкрадена iнформацiя може бути про-
дана декiлька разiв. Одночасно iз тим оцiнку вигоди

Рис. 3. Залежнiсть змiни розрахованих значень ризикiв
вiд оцiнки цiнностi ресурсу для зловмисника

для зловмисника рiдко можна точно спрогнозувати,
тому доцiльним є розгляд рiзних можливих рiвнiв
«виграшу». Графiки нижче демонструють як вплива-
тиме змiна даного компонента моделi на результуючi
значення, якi нас цiкавлять.

Приведенi на рисунку 3 графiки демонструють, що
стрiмке зростання значення ризику вiдбувається на
початкових фазах наведених залежностей, звiдси мо-
жна зроби висновок, що для коректної оцiнки рiвнiв
ризикiв необхiдно хоча б приблизно оцiнити вигоди,
якi може отримати зловмисник, так як початкове
зростання цiнностi ресурсу 𝐼 для зловмисника най-
бiльше впливає на результуюче значення iмовiрностi
активацiї (виникнення) загрози 𝑃𝑡, що обчислюється
за формулою (1), а у випадку використання в моделi
для обчислення ймовiрностi реалiзацiї вразливостi
формули (6), також i на значення 𝑃𝑣, що в резуль-
татi вiдобразиться на показнику ефективного рiвня
iнвестицiй, який може виявитись недостатнiм (при
недооцiнюваннi корисностi iнформацiї для сторони,
що атакує).

Остання ситуацiя, що розглядається для даної
моделi – це випадок зi змiною доступних зловмисни-
ку засобiв для проведення атаки. Як це очевидно
випливає iз формули (1), у разi, якщо цiннiсть iн-
формацiйного ресурсу не перевищує отриманої ви-
годи, то, вiдповiдно, зникає економiчна доцiльнiсть
реалiзацiї загрози, а значить i iмовiрнiсть 𝑃𝑡 → 0.
Але слiд зауважити також про те, що у випадках,
коли рiзниця мiж iнвестицiями в кiбербезпеку та
у напад значна, це вiдповiдним чином впливає на
результуючу ймовiрнiсть реалiзацiї загрози. Дану
закономiрнiсть iлюструє графiк на рисунку 4. Тут
для обчислення 𝑃𝑣 використовуються два способи:
зокрема, крива 𝑃𝑣1 – обрахована iз застосуванням
формули (2), а крива 𝑃𝑣2

– за формулою (6), у якiй
пропонується можливий варiант врахування зв’язку
мiж 𝑐 i 𝐷.

Для даного прикладу значення 𝐷 = 0.1𝑐 ÷ 100𝑐.
Таким чином, можна дiйти висновку, що при наявно-
стi у зловмисника необмежених ресурсiв нападу, вiн
може звести iмовiрнiсть реалiзацiї загрози як завго-
дно близько до 1, особливо у випадках, коли затрати
на атаку в багато разiв перевищують витрати на



Рис. 4. Залежнiсть змiни iмовiрностi реалiзацiї загрози
вiд засобiв витрачених зловмисником на атаку

кiбербезпеку. Iншими словами це можна сформулю-
вати так: неможливо захиститись у випадку, якщо
противнику доступнi достатньо суттєвi ресурси для
забезпечення проведення атаки.

Висновки
Дане дослiдження наглядно демонструє iснуючi

залежностi вихiдних значень ризикiв або факторiв
ризику вiд вхiдних параметрiв, а також вiд спiв-
вiдношень цих параметрiв. В ходi роботи видiлено
рiвнi значень вхiдних параметрiв, при яких прослiд-
ковується найсильнiший вплив на рiвень ризику та
прибуток вiд впровадження засобiв захисту. Основ-
ним iз висновкiв, якi можна зробити, опираючись на
одержанi результати, є те, що вiдчутний вплив на ре-
зультуючий показник ризику як iнвестицiї у захист,
так i затрати на реалiзацiю атаки, мають, становля-

чи не бiльше 20 − 25 % вiд вартостi iнформацiйного
ресурсу.

Таким чином наглядно показана важливiсть ко-
ректного вибору параметрiв для проведення оцiнки
ризику, а також визначення ефективного рiвня iнве-
стицiй в кiбербезпеку.
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