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Project background

• In 2014, Ukraine updated the Law on the Protection of Information in Information and 

Telecommunication Systems

• Law provides defines the responsibilities of government agencies, conditions for 

processing information, and relations between information owners and system owners.

• The law on DSSZZI calls for the procedure for assessing the security of governmental 

ICT resources, organize and carry out assessments and provide appropriate 

recommendations.

• However, the current regulations do not cover the details of how to prepare and 

implement security assessments and how to use the results of these assessments in 

further activities.

• For government institutions in Ukraine, the testing is not most known and common 

method of securing the networks and IT system. 



Risk management framework

Source: NIST SP 800-37



Types of information security assesments

Three types of assessment methods can be used to accomplish IS assesments:

• Testing is the process of exercising one or more assessment objects under specified 

conditions to compare actual and expected behaviors

• Examination is the process of checking, inspecting, reviewing, observing, studying, 

or analyzing one or more assessment objects to facilitate understanding, achieve 

clarification, or obtain evidence 

• Interviewing - is the process of conducting discussions with individuals or groups 

within an organization to facilitate understanding, achieve clarification, or identify the 

location of evidence.

Source: NIST  SP 800-115



• A penetration test should be thought of as similar to a financial audit. Your finance team 

tracks expenditure and income day to day. 

• An audit by an external group ensures that your internal team's processes are sufficient.

Why test?



It is no secret that cybercrime can 
• harm public safety
• undermine national security
• damage economies. 

Less known are the hidden costs that organizations may not be aware of, such as
• lost opportunities, 
• wasted resources, and 
• damaged staff morale

What are the attackers looking for?
• Industrial property and trade secrets

• State/military classified information

• Server infrastructure

• Authentication data

• Financial data

Costs of security incidents



• The project overall goal is to increase the operational capabilities for Ukraine 

governmental authorities to develop the procedure for assessing the security of 

government information systems

Goal of the project



• Pilots of penetration testing of selected governmental e-services

• Development of legal framework describing the procedure of providing penetration 

testing services to government offices in Ukraine. 

• Development of technical guidelines penetration testing

• Development of training materials 

• Practical trainings on pentesting for experts of public authorities.

Key activities



• Ukraine public sector authorities have the description of procedures and guidelines for 

conducting security assessments; 

• In the selected Ukraine governmental authorities, the critical systems with high business 

impact were tested. Based on those tests, cyber security improvement action plans were 

developed; 

• The awareness and competence of selected Ukraine governmental authorities about the 

security assessments and penetration testing has been increased through guidelines and 

practical trainings; 

• Cooperation in national level between public authorities and relevant units on carrying 

out the security assessments and managing cybersecurity incidents is strengthened. 

• .

Main results



Basic information about the project



Coordination 

• The information about the other donor projects in Ukraine related to the cyber security 

has been collected and analysed to avoid overlaps and gaps.

• The final tasks of the project and the timing of their implementation has been 

coordinated with the Beneficiary and other relevant stakeholders in continuous bases.





Передумови проекту

«Безпека – це процес, а не результат»
Брюс Шнайер

Ключові передумови:

• про захист інформації згадують у випадку інциденту безпеки або у момент

досягнення відповідності вимогам нормативно-правових актів;

• під час створення та експертизи комплексної системи захисту інформації

інформаційної системи активна оцінка захищеності, як правило, не проводиться;

• відсутня нормативно-правова база, яка регламентує процес активної оцінки

захищеності державних електронних інформаційних ресурсів.



Що таке «тестування на проникнення»?

Тестування на проникнення (penetration testing) – це дії, що становлять
відповідний метод оцінювання захищеності об’єкту(ів) тестування, в
процесі якого проводяться необхідні випробування, що імітують
реальні атаки, задля визначення можливих способів обходу функцій
системи захисту відповідного(их) об’єкту(ів) тестування.



Основні результати проекту

• Розроблено Методики (настанови) із проведення тестування на проникнення та

роботи в «червоній» команді;

• Сформовано навчальні матеріали із проведення тестування на проникнення;

• Проведено практичні тренінги у форматі «capture the flag»;

• Виконано тестування на проникнення 2 державних електронних інформаційних

ресурсів;

• Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України, що описує Порядок

проведення тестування на проникнення державних електронних інформаційних

ресурсів та інформаційних системи органів державної влади та місцевого

самоврядування.



Методики (настанови) розроблені з урахуванням:

• MITRE ATT&CK вер. 8.2;

• Настанови з тестування веб-безпеки «OWASP», вер. 4.2;

• Настанови з тестування мобільної безпеки «OWASP», вер. 1.1.3;

• Фреймворк «TIBER-EU»;

• Настанови з тестування на проникнення «PCI DSS», вер. 1.1;

• Стандарт із виконання тестів на проникнення (PTES);

• Методологічний посібник із тестування безпеки відкритих джерел (OSSTMMv3) та інших.

Методики (настанови) із проведення тестування 
на проникнення та роботи в «червоній» команді (1)



Методики (настанови) із проведення тестування 
на проникнення та роботи в «червоній» команді (2)

Стадії тестування на проникнення:

• Підготовка й розвідка;

• Експлуатація та отримання доступу;

• Бокове зміщення, контроль та управління;

• Виконання задачі;

• Звітування та очистка.



• Сертифікація фахівців із тестування на проникнення

Методики (настанови) із проведення тестування 
на проникнення та роботи в «червоній» команді (3)

Орган сертифікації Сертифікація

GIAC

Дослідник експлойтів та просунутий тестер на проникнення (GXPN)

Оцінка й аудит бездротових мереж (GAWN)

Тестувальник на проникнення веб-додатків (GWAPT)

Тестувальник на проникнення хмарних систем (GCPN)

Реверс-інжиніринг шкідливого програмного забезпечення (GREM)

Сертифікований аналітик-криміналіст (GCFA)

Тестувальник на проникнення (GPEN)

«Offensive 

Security»

Сертифікований професіонал «Offensive Security» (OSCP)

Веб-атаки й експлойти вищого рівня (OSWE)

Методика ухилення й прориву систем захисту (OSEP)

Розробка експлойтів режиму користувача «Windows» (OSED)

EC-Council
Ліцензований майстер-тестер на проникнення (LPT)

Сертифікований аналітик систем безпеки (ECSA)

Сертифікований «білий хакер» (CEH)

CompTIA
Pentest+

Просунутий практик систем безпеки (CASP+)



Навчальні матеріали із проведення тестування на 
проникнення (1)

Навчальні матеріали є практичними й містять сценарії реалізації атак в наступних

напрямках:

• Мережеві атаки;

• Атаки на веб-додатки;

• Атаки на стороні клієнта.



Навчальні матеріали із проведення тестування на 
проникнення (2)

Навчальні матеріали містять:

• Детальні інструкції щодо налаштування лабораторного середовища для виконання

практичних задач;

• Комплексні слайди з інформацією, що необхідна для успішного виконання

практичних задач (теоретичний базис);

• Сценарії скриптів на мові програмування «Python», що спрямовані на виконання

практичних задач;

• Пул віртуальних машин «VirtualBox» для виконання практичних задач.

Для запиту навчальних матеріалів пишіть на електронну пошту – yurii.kopytin@ega.ee



Практичні тренінги у форматі «capture the flag»

Тренінги для основних суб’єктів сфери кібербезпеки за наступними напрямками:

• Мережеві атаки;

• Атаки на веб-додатки;

• Атаки на стороні клієнта.

Тренінговий підхід:

• День 1: Базові концепції мови програмування Python;

• День 2: Реалізація атак за певним напрямком.



Тестування на проникнення державних електронних

інформаційних ресурсів

• Сканування вразливостей та тестування на проникнення мобільного застосунку

«Дія» версії 2 із API-інтерфейсами/backend-сервісами, які використовує мобільний

застосунок під час функціонування;

• Сканування вразливостей та тестування на проникнення порталу державної

електронної системи у сфері будівництва (https://e-construction.gov.ua/)».



Порядок проведення тестування на проникнення 
державних електронних інформаційних ресурсів (1)

Ключові цілі розробки Порядку проведення тестування на проникнення державних

електронних інформаційних ресурсів та інформаційних систем органів державної влади

та місцевого самоврядування (далі - Порядку):

• Зобов’язання представників органів державної влади вживати заходи із активної

оцінки захищеності;

• Уніфікація дій, які мають виконуватись в процесі тестування на проникнення;

• Формування ринку з компаній, що будуть надавати послуги із тестування на

проникнення.

Ідеологічна основа розробки Порядку – методологія CHECK (Великобританія).



Порядок проведення тестування на проникнення 
державних електронних інформаційних ресурсів (2)

Ключові етапи тестування на проникнення:

• Первинне тестування виконавцем;

• Усунення слабких місць замовником;

• Повторне тестування виконавцем.

Тестування на проникнення певного об’єкту тестування має виконуватись щороку, а

також в процесі створення або модернізації його комплексної системи захисту

інформації (системи управління інформаційною безпекою), але не пізніше ніж через рік

з моменту останнього тестування.



Порядок проведення тестування на проникнення 
державних електронних інформаційних ресурсів (3)

Вектори тестування:

• веб-застосування;
• прикладне програмне забезпечення;
• мобільні додатки;
• прикладні програмні інтерфейси;
• системи управління базами даних;
• операційні системи;
• засоби віртуалізації;
• зовнішній мережевий периметр організації;
• канали передачі даних;
• внутрішній мережевий периметр;
• бездротові мережі;
• засоби та заходи захисту інформації;
• навички персоналу.



Порядок проведення тестування на проникнення 
державних електронних інформаційних ресурсів (4)



Партнери проекту

• Міністерство цифрової трансформації України;

• Державна служба спеціально зв’язку та захисту інформації України;

• ТОВ «SecTeam»;

• ТОВ «FS-Group».



Follow us: egovacademy

Thank you! 
Епп Маатен, Юрій Копитін
Представники проекту «Готовність до забезпечення кібербезпеки
органами влади України»

epp.maaten@ega.ee, yurii.kopytin@ega.ee 


