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Система квантового розподілення ключів QKD QuantUA  

 

Призначення та сфера застосування 

Необхідними напрямками діяльності у сфері забезпечення національної безпеки України є розвиток 
системи криптографічного захисту інформації, організація і налагодження виробництва вітчизняних 

захищених засобів та технологій оброблення інформації. Система квантового розподілення ключів QKD 

QuantUA призначена для реалізації захищеного міжабонентського зв’язку за рахунок розподілення 

ключів шифрування та постквантового блокового симетричного шифрування даних. Потенційними 
користувачами системи є банківська сфера, органи державного управління, об’єкти критичної 

інфраструктури держави, суб’єкти забезпечення кібербезпеки держави тощо. 

Основні технічні характеристики 
Система квантового розподілення ключів QKD QuantUA орієнтована на забезпечення захищеного 

розподілення ключів між двома користувачами з подальшою криптографічною обробкою даних. Система 

використовує квантовий протокол BB84 (SARG04) та постквантовий ДСТУ 7624:2014 «Калина»; 

підтримує інтерфейси підключення – USB, Ethernet, Fiber SFP; діапазон робочих температур – від -10оС до 
+50оС; корпус металевий; звукова, вібро- та світло індикація; підключення до електромережі 100-240 VAC 

@ 50/60 Hz; вага – до 10 кг; розміри – 19" в комунікаційну шафу 1U-2U.  

Основні переваги 
Перевагами системи квантового розподілення ключів QKD QuantUA є забезпечення теоретико-

інформаційної стійкості, достовірне виявлення факту підключення зловмисника, висока швидкість 

шифрування даних та стійкість до відомих криптоаналітичних атак (у тому числі до атак на основі 
квантових алгоритмів). 

Стан захисту інтелектуальної власності 

Отримано 6 патентів України на корисну модель (№43779, №45776, №55211, №55213, №67691, 

№108520). 
 

Затребуваність на ринку 

На сьогодні основними світовими виробниками систем квантового розподілення ключів є ID Quantique 
(Швейцарія), MagiQ (США), Toshiba Research Europe Ltd (Великобританія), QuintessenceLabs Pty Ltd 

(Австралія). Проте вартість таких систем (аналогів) є досить високою. Система квантового розподілення 

ключів QKD QuantUA має зокрема переваги економічного характеру – це менша вартість у порівнянні з 
системами-аналогами.  

Стан готовності розробки 
Розроблено програмні моделі, триває розроблення макету (програмно-апаратного комплексу) системи 

квантового розподілення ключів QKD QuantUA. 
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Quantum key distribution system QKD QuantUA  

 

Purpose and scope of use 

Necessary areas of activity in the field of national security of Ukraine are the development of cryptographic 
information security system, organization and establishment of production of domestic protected means and 

technologies of information processing. The quantum key distribution system QKD QuantUA is designed to 

implement secure inter-subscriber communication through the distribution of encryption keys and post-quantum 

block symmetric data encryption. Potential users of the system are the banking sector, public administrations, 
critical infrastructure of the state, subjects of state cyber security and others. 

Main technical characteristics 

The quantum key distribution system QKD QuantUA is oriented on secure key distribution between two users 
with further cryptographic data processing. The system uses quantum protocol BB84 (SARG04) and post-

quantum DSTU 7624:2014 «Kalyna» support connection interfaces USB, Ethernet, Fiber SFP; operating 

temperature range – from -10оС tio +50оС; metal case; sound, vibration and light indication; mains connection 100-

240 VAC @ 50/60 Hz; weight – up to 10 kg; dimensions – 19" communication cab 1U-2U.  

Main advantages 

The advantages of the quantum key distribution system QKD QuantUA are theoretical and information security 

level, reliable detection of the attacker (intruder) connection, high speed of data encryption and resistance to known 
cryptanalytic attacks (including attacks based on quantum algorithms). 

Intellectual property protection status 

6 patents of Ukraine were received (№43779, №45776, №55211, №55213, №67691, №108520). 
 

Demand on the market 

Today world vendors of quantum key distribution systems are ID Quantique (Switzerland), MagiQ (USA), 

Toshiba Research Europe Ltd (Great Britain), QuintessenceLabs Pty Ltd (Australia). However, the cost of such 
systems (analogues) is quite high. The quantum key distribution system QKD QuantUA has in particular 

economic advantages – it is less expensive compared to analogue systems. 

State of readiness 
Software models have been developed, the development of a layout (software and hardware complex) of the 

quantum key distribution system QKD QuantUA is underway. 
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The quantum key distribution system QKD QuantUA 
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