
Реєстраційна картка НДДКР
Державний реєстраційний номер: 0120U101800

Відкрита

Дата реєстрації: 31-03-2020

Статус виконавця: 17 - головний виконавець

1. Загальні відомості

Підстава для проведення робіт: 52 - договір з вітчизняною організацією (органами місцевої ради, фондом, асоціацією, 
концерном тощо)

КПКВК: 

Напрям фінансування: 2.3 - виконання робіт за державними цільовими програмами

Джерела фінансування

7722 - кошти підприємств, установ, організацій України

Загальний обсяг фінансування (тис. грн.): 495

У тому числі по роках (тис. грн.): 

Рік Фінансування

2020 495

2. Замовник

Назва організації: Служба завнішньої розвідки України

Код ЄДРПОУ/ІПН: 332408451

Адреса: вулиця Нагірна, будинок 24/1, м. Київ, Київська обл., 04107, Україна

Підпорядкованість: 

Телефон: 380444816995

Телефон: 380444519708

E-mail: inform@szru.gov.ua

WWW: http://szru.gov.ua/

3. Виконавець

Назва організації: Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського"

Код ЄДРПОУ/ІПН: 020700921

Підпорядкованість: 

Адреса: проспект Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна

Телефон: 0442049645

4. Співвиконавець



5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

“Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці інформаційних систем, технологій протидії системам 
сучасного антивірусного програмного забезпечення з використанням механізмів антивіртуалізації, антиемуляції та 
захисту від відлагоджування”, шифр “Горнянка”.

Назва роботи (англ)

Research, analysis and modeling of modern threats to the security of information systems, technologies of counteraction to the 
systems of modern antivirus software using mechanisms of anti-virtualization, anti-emulation and protection against debugging.

Мета роботи (укр)

Підвищення ефективності захисту інформації в інформаційних системах з врахуванням моделей сучасних загроз безпеці 
інформаційних систем, технологій протидії системам сучасного антивірусного програмного забезпечення з 
використанням механізмів антивіртуалізації, антиемуляції та захисту від відлагоджування.

Мета роботи (англ)

Improving the efficiency of information security in information systems taking into account models of modern threats to 
information systems security, technologies of counteraction to the systems of modern antivirus software using mechanisms of 
anti-virtualization, anti-emulation and protection against debugging

Пріоритетний напрям науково-технічної діяльності: 

Стратегічний пріоритетний напрям інноваційної діяльності: Інше (Підвищення ефективності захисту інформації в 
інформаційних системах з врахуванням моделей сучасних загроз безпеці інформаційних систем, технологій протидії 
системам сучасного антивірусного програмного забезпечення з використанням механізмів антивіртуалізації, 
антиемуляції та захисту від відлагоджування.)

Вид роботи: 66 - науково-технічні послуги

Очікувані результати: Звіт про науково-дослідну роботу “Дослідження, аналіз та моделювання сучасних загроз безпеці 
інформаційних систем, технологій протидії системам сучасного антивірусного програмного забезпечення з викор

Галузь застосування: код ДК 015-97:І1 01

6. Етапи виконання

Номер Початок Закінчення Звітний документ Назва етапу

1 03.2020 11.2020 Остаточний звіт
Вибір та аналіз напрямів дослідження. Теоретичні та експериментальні 
дослідження. Узагальнення і оцінювання результатів досліджень.

7. Індекс УДК тематичних рубрик НТІ

Коди тематичних рубрик НТІ: 50.37.23

Індекс УДК: 004.7



8. Заключні відомості

Керівник організації: 

Пасічник Віталій Анатолійович (д. т. н., професор)

Керівники роботи: 

Новіков Олексій Миколайович (д. т. н., професор)

Відповідальний за подання документів: Мазуренко О.А. (Тел.: +38 (068) 530-14-54)

Керівник відділу реєстрації наукової діяльності 
УкрІНТЕІ

 

Юрченко Т.А.


