Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Оцінка стану захищеності

Нормативно-правова база
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.12.2020 № 1363 «Про реалізацію
експериментального проекту щодо запровадження комплексу організаційнотехнічних заходів з виявлення вразливостей і недоліків у налаштуванні
інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем,
в яких обробляються державні інформаційні ресурси».
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України від 02.12.2014 № 660 «Про затвердження Порядку
оцінки стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2015 р. за № 90/26535.
Наказ Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України від 15.01.2016 №20 «Про затвердження Порядку
сканування на предмет вразливості державних інформаційних ресурсів,
розміщених в Інтернеті», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05
лютого 2016 р. за № 196/28326.

Методології та стандарти

The Penetration
Testing Execution
Standard

NIST SP 800-115

OWASP

ISO/IEC 27000

Етапи
Планування

2
1

1

Збір інформації

3
1

Пошук вразливостей

4
1

Проникнення в систему

Звіт

5
1

Планування
Визначення об’єктів (ресурсів)
Строки проведення
Методи, які будуть використовуватись

Планування
Форма звіту
Тип тестування
Укладання договору

Пошук інформації з використанням:
Пошукових систем
Соціальних мереж
WHOIS
Maltego

Збір інформації

Shodan
DNS-серверів
Аналізу вебресурсів компаній, контенту
Безпосереднього сканування ресурсів для виявлення ІРадрес, портів, сервісів та операційних систем
Визначення технологій, що використовуються
Визначення можливих векторів атаки

Планування
В залежності від обраних систем проводиться сканування
на вразливості певними програмами-сканерами:

Acunetix

Пошук
вразливостей

BurpSuite
Nessus
OpenVAS
OwaspZAP

Планування
Аналіз результатів сканування
Тестування контролю доступу
Перевірка вхідних даних (SQLinj, XSS, Path Traversal, LFI/RFI)
Тестування логіки додатку

Проникнення
в систему

Вивчення інфраструктури
Інші тести
Проведення атак на ресурс
Експлуатація вразливостей
Підбір паролей
Визначення способів взаємодії додатків
Підтвердження виявлених вразливостей

Планування
За результатами тестування на проникнення формується
звіт, який містить:

Висновки для керівництва

Звіт

Опис методик дослідження
Перелік виявлених вразливостей та недоліків з
рекомендаціями по їх усуненню
Опис сценаріїв атак, хід робіт

Основні типові порушення в ІТС
Використання неоновлених (застарілих) операційних систем та ПЗ
Використання вразливих протоколів в мережах Wi-Fi (наприклад: WPS)
Вразливість систем до DOS, MITM атак
Відсутність сегментації комп’ютерних мереж
Відсутність резервування основного мережевого обладнання
Відсутність використання парольної політики
Відсутність журналювання подій
Відсутність розмежування прав доступу користувачів
Недостатній рівень технічної та нормативно-правової документації
Відсутність централізованого керування обліковими записами користувачів
Недостатній рівень антивірусного забезпечення
Відсутність списків контролю доступу (ACL) користувачів, яким надано право користування
активним мережевим обладнанням
Відсутність регламенту резервного копіювання критичних інформаційних ресурсів та
конфігурацій апаратного забезпечення

Основні типові порушення вебресурсів
Використання для передавання
аутентифікаційних даних протоколів,
що не підтримують шифрування
(HTTP, RDP, FTP, POP3)

Використання застарілого
програмного забезпечення на
серверах (Apache, PHP, Joomla,
Wordpress)

Вразливість до DoS-атак

Відсутність використання парольної
практики

Розміщення вебсайтів на серверах,
що містять велику кількість
віртуальних хостів з різними
ступенями захищеності

Відстуність журналювання подій

Основні типи вразливостей вебресурсів

Cross-Site Scripting (XSS) - це атака типу ін'єкції на стороні користувача. XSS
виникає, коли на сторінки, які були згенеровані сервером, з якоїсь причини
потрапляють користувацькі скрипти. Специфіка подібних атак полягає в
т о м у, щ о з а м і с т ь б е з п о с е р е д н ь о ї а т а к и с е р в е р а з л о в м и с н и к и
використовують вразливий сервер для атаки на користувача.

SQL Injection (SQLi)
- впровадження в запит довільного SQL-коду, таким
чином зловмисник може виконувати шкідливі SQL-запити. Впровадження
довільного SQL-коду, залежно від типу СКБД та умов впровадження, може
дати можливість атакуючому виконати довільний запит до бази даних
(наприклад, прочитати вміст будь-яких таблиць, видалити, змінити або
додати дані), отримати можливість читання та/або запису локальних файлів
та виконання довільних команд на сервері. Атака типу SQLi може бути
можлива за некоректної обробки вхідних даних, що використовуються в SQLзапитах.

Результати
Фахівцями 2 відділу 2 управління ДЦКЗ Держспецзв’язку проведено оцінку
стану захищеності державних інформаційних ресурсів в інформаційних,
телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах
державних органів, органів місцевого самоврядування, військових
формувань, утворених відповідно до законів України, підприємств, установ і

2020 рік

планових
позапланових
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2019 рік

планових
позапланових
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планових
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4

