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Вступ. Програма Skype1 допомагає користувачам мережі Інтернет спі-
лкуватися один з одним так, як вони це роблять звичайним телефоном. Во-
на є такою популярною, що багато користувачів не тільки встановлюють її 
вдома, але й на роботі не звертаючи увагу на заборону системних адмініст-
раторів. Як видно з рис. 1, кількість активних користувачів Skype з роками 
стрімко зростає [1]. Це стосується всіх сфер людської діяльності, в т.ч. і 
державних установ, де часто циркулює конфіденційна інформація. 
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Рис. 1. Динаміка користувачів Skype on-line 

Хоча програма Skype зручна для відеоспілкування, але чи безпечне її 
використання, наприклад, у структурних підрозділах Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (ДСНС України)? Спробуємо дати відпо-
відь на ці та деякі інші запитання. 

На перший погляд може здатися, що проблеми тут ніякої немає. Про-
грама Skype не вимагає повноважень адміністратора, не "з'їдає" багато 
трафіку, стає корисною в різних ситуаціях – як приватних, так і під час ве-

                                                        
1 Skype (укр. Скайп) – це приватне ПЗ для інтернет-телефонії. Група Skype, придбана eBay в жовтні 

2005 р. за 2,6 млрд $, розміщена в Люксембурзі, з офісами в Лондоні, Таллінні та Празі. У 2009 р. eBay 
продала більшу частину акцій (65%) Skype групі інвестиційних фондів. 10 травня 2011 р. групу Skype 
придбала корпорація Microsoft за 8,5 млрд $. 



дення ділових перегорів. Наприклад, можна безкоштовно поговорити з ро-
дичем, який знаходиться зовсім у іншому місті чи навіть державі, швидко 
передати файл в підпорядкований пожежний підрозділ або обмінятися тек-
стовими повідомленнями зі своїм начальством (як у ICQ) і т.д. Проте бага-
то системних адміністраторів навіть невеликих державних установ дратує 
те, коли вони знаходять Skype на комп'ютерах своїх працівників. Яка при-
чина такого занепокоєння? 

Вочевидь, IT-департаментам або працівникам, які відповідають за ін-
формаційну безпеку (ІБ), необхідно визначитися, чи дозволяти своїм спів-
робітникам використовувати програму Skype, чи заборонити вольовим рі-
шенням, від якого залежатиме зміст політики ІБ інтрамережі. Також, по-
трібно проаналізувати ризики витоку конфіденційної інформації, які часто 
трапляються при використанні Skype в державних установах, що і стано-
вить основну мету цієї роботи. 

Для відповіді на ці та багато інших запитань скористаємося деякими 
результатами опитування 1242 відвідувачів порталу securitylab.ru, яке ком-
панія InfoWatch провела ще у 2007 році [2]. Дослідження отримало назву 
"Безпека Skype в корпоративному середовищі". У цьому опитуванні взяли 
участь в основному професійні працівники, серед яких 28,7 % визначили 
свою кваліфікацію як "користувач", системними адміністраторами вияви-
лися (34,2 %), а інші – фахівцями з ІБ (37,1 %). Отже, в ході дослідження 
вдалося зібрати думки достатньо компетентних працівників, що відпові-
дають за IT або ІБ. 

Потреба використання Skype в корпоративному середовищі. Згід-
но з результатами дослідження, програма Skype дійсно є найпопулярнішою 
серед всіх VoIP-продуктів2. Її використовує майже половина (46,8 %) всіх 
респондентів, а без деяких державних установ, які не мають такої програ-
ми взагалі, то частка Skype зростає до 64,9 %. Водночас, за деякими дани-
ми, ризик витоку конфіденційної інформації (55,6 %) є найнебезпечнішою 
загрозою для інтрамережі, в якій функціонує Skype. 

Насправді, проблема використання Skype – це не вада інформаційної 
технології як такої, а результат людського чинника (44,6 %). Тому майже 
дві третини респондентів (66,4 %) вважають, що використання Skype пра-
цівниками державних установ підчас виконання своїх обов'язків стає сер-
йозною перешкодою на шляху поширення таких програм. Решта опитаних 
фахівців упевнена в тому, що проблема ІБ інтрамережі не є серйозною пе-
решкодою подальшого використання Skype в державних установах. 
                                                        
2 VoIP (англ. voice over IP) – технологія передачі медіа даних у реальному часі за допомогою сімейства 

протоколів TCP/IP. IP-телефонія – система зв'язку, при якій аналоговий звуковий сигнал від одного 
абонента дискретизується (кодується в цифровий вигляд), здійснюється його компресія та пересилаєть-
ся цифровими каналами зв'язку до другого абонента, де проводиться зворотна операція – декомпресія, 
декодування і відтворення аналогового сигналу. 



Водночас, безконтрольне використання програми Skype і інших VoIP-
додатків у інтрамережах часто призводить до значного витоку конфіден-
ційної інформації за рахунок нових комунікаційних каналів. Проте VoIP-
програми в цьому не винні, оскільки саме інсайдери3 за допомогою них 
відправляють важливі відомості назовні. Тому в державних установах по-
трібно використовувати спеціальні засоби для захисту інтрамережі, що 
унеможливить витік інформації, або відмовитися від VoIP-програм у ін-
трамережі. 

Ризики інформаційній безпеці інтрамережі та Skype. За даними до-
слідження, яке проводила компанія InfoWatch, абсолютна більшість респо-
ндентів побоюються однієї або декількох загроз при використанні Skype в 
інтрамережі (табл. 1). При цьому тільки 5,3 % опитаних фахівців вважа-
ють, що Skype не несе додаткових ризиків ІБ інтрамережі. 

Використання VoIP-програм дійсно супроводжується цілим комплек-
сом загроз ІБ інтрамережі, при цьому проблема не тільки в Skype, але й в 
будь-якому іншому програмному забезпеченні. Наприклад, будь-яка VoIP-
програма може містити вразливості, завдяки яким хакер або шкідлива про-
грама здатна проникнути в інтрамережу. Більше цього, зловмисники мо-
жуть спробувати розсилати небажані повідомлення за допомогою Skype, у 
т.ч. голосовий спам [3]. Проте ахіллесова п'ята всіх засобів комунікації по-
лягає в тому, що вони створюють додаткові канали витоку конфіденційної 
інформації, які варто брати під особливий контроль службі ІБ. Саме ці пе- 
редбачення і підтвердилися 
внаслідок опитування ком-
панією InfoWatch значної 
кількості респондентів, за 
результатами якого на пе-
рше місце вони поставили 
ризик крадіжки конфіден-
ційної інформації. Що ж до 
вірусів і хакерів, то опитані 
абсолютно справедливо 
віддали данину цим загрозам, оскільки від них не застрахований жоден 
VoIP-продукт, а також інтрамережа. 

Тепер спробуємо з'ясувати, про які саме ризики йдеться при викорис-
танні Skype. Багато опитаних респондентів (55,6 %) вважає, що за допомо-
гою Skype інсайдери зможуть значно легше викрадати конфіденційну ін-
формацію. По-перше, голосовий трафік – оскільки так само, як за допомо-
гою мобільного телефону, можна подзвонити і по Skype, і зачитати конфі-
                                                        
3 Інса́йдер (англ. insider) – особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації 

про справи компанії завдяки своєму службовому становищу, участі у формуванні капіталу компанії, 
родинним зв'язкам і має можливість його використовувати у власних інтересах. 

Табл. 1. Загрози при використанні Skype 

Джерела загроз Частка, % 
Ризик витоку конфіденційної інформації 55,6 
Ризик втрати даних 33,2 
Ризик несанкціонованого доступу 37,2 
Ризик проникнення шкідливих програм 31,7 
Ризик хакерської атаки 29,0 
Інші ризики 7,4 
Ніяких ризиків 5,3 



денційну інформацію охочому до неї. По-друге, пересилання файлів, яке є 
аналогічним відсиланню файлів по FTP, e-mail або по ICQ. По-третє, копі-
ювання конфіденційних даних у буфер обміну, а потім вставка в чат, який 
підтримується програмою Skype, що є аналогом ICQ або чату в мережі Ін-
тернет. Проте, зі всіх цих каналів витоку інформації відносно новим є тіль-
ки голосовий трафік. Всі останні можливості легко контролюються тими ж 
самими засобами, які застосовуються для захисту інформації від її витоків 
через електронну пошту чи мережу Інтернет. Що ж до VoIP-трафіка, та йо-
го навряд чи можна вважати небезпечним каналом витоку інформації. Тут і 
службовці-колеги інсайдера відразу ж почують, що він говорить по Skype, 
та й багато інформації в такий спосіб йому не передати. Отже можна не 
турбуватися про витік даних за допомогою голосового трафіку, якщо кори-
стувач Skype працює в оточенні товаришів-службовців. А ось інші канали 
витоку мають бути обов'язково підконтрольними службі ІБ, інакше конфі-
денційна інформація дуже швидко потрапляє до конкурентів або буде опу-
блікована для доступу всім охочим до неї. Чи є в цьому провина Skype – 
однозначно ні. Якщо корпоративні секрети захищені від витоку, то за до-
помогою Skype їх вкрасти не вдасться. А якщо конфіденційна інформація 
взагалі не захищена, то її можна викрасти і без жодного Skype.  

За даними опитування ком-
панії InfoWatch, респонденти 
вказали джерела виникнення 
нових ризиків ІБ (табл. 2). 
Адже, окрім проблем у самій 
утиліті Skype, вразливості мо-
жуть бути зумовлені недоліка-
ми програмного оточення, шкі-
дливістю або халатністю користувачів і т.д. Як виявилось, більшість опи-
таних фахівців (44,6 %) бачать головне джерело загрози в самих працівни-
ках відповідних відділів. 

Таким чином, самі по собі VoIP-програми навряд чи є основним дже-
релом ризиків ІБ. Майже половина випадків – провина самих працівників 
державної установи, які мають прихований намір вкрасти інформацію. 
Отож, відмовлятися від використання Skype – все одно що забороняти ко-
ристуватися мережею Інтернет або електронною поштою. VoIP-програми 
корисні та зручні в експлуатації, проте аби усунути можливість витоку 
конфіденційної інформації, службі ІБ потрібно її захищати так, як вона її 
захищає від перехоплення каналами електронної пошти і мережі Інтернет, 
через принтери і USB-носії. 

Значення інформаційної безпеки при використанні Skype. З відпо-
відей респондентів (табл. 3) видно, що чинник загроз ІБ інтрамережі є над-

Табл. 2. Природа ризиків при використанні Skype 

Джерела виникнення загроз Частка, % 
Вразливість Skype 23,4 
Недоліки програмного оточення 26,7 
Людський чинник 44,6 
Використання Skype взагалі не несе 
жодної загрози ІБ 

5,4 



звичайно важливим при прийнятті рішення керівником установи про вико-
ристання Skype в повсякденному спілкуванні. 

Дві третини опитаних фахівців (66,4 %) упевнені або схиляються до 
того, що загрози ІБ інтрамережі є на заваді впровадження Skype в держав-
них установах. До того ж, як зазначалося вище, проблема знаходиться не в 
самій технології реалізації програми Skype, а в некоректному або зловмис-
ному її використанні. Отже, будь-яка нова інформаційна технологія, яка 
збільшує ризик витоку конфіденційної інформації, сприйматиметься керів-
никами державної установи з 
надзвичайним застереженням. 
Це означає, що без впроваджен-
ня сучасних VoIP-програм буде 
надзвичайно складно спілкува-
тись як зі своїми працівниками, 
так і керівниками інших установ. 

За результатами опитування 33,7 % респондентів вважають, що додат-
кові загрози ІБ інтрамережі не перешкоджають впровадженню Skype в дер-
жавних установах. Це категорія фахівців, які достатньо об'єктивно і логіч-
но оцінюють всі вигоди від використання Skype. Водночас, програма Skype 
породжує досить багато дискусій серед фахівців стосовно інформаційної 
безпеки самого трафіку. Також мали місце деякі питання щодо безпеки та 
культури використання VoIP-телефонії [4]. 

Такі застереження мали вплив на решту ринку VoIP-програм, оскільки 
інші виробники прагнуть запровадити конкурентоздатну продукцію. Без-
пека Інтернет-комунікацій стала предметом спорів через те, що більшість її 
користувачів стали значно обізнанішими. Водночас, наявність безпечної 
комунікації вони хочуть бачити безпосередньо в програмному продукті, 
який вони використовують. 

Виходячи з того, що програма Skype є приватною власністю та не є 
open source, рівень безпеки системи не може бути перевірений незалежни-
ми експертами. Отже, користувачі-експерти та не експерти – при викорис-
танні Skype можуть довіряти йому так само, як виробнику програмного за-
безпечення, позаяк: 
 весь трафік програми Skype кодується за замовчанням і користувач не 

може його вимкнути чи втрутитись в його роботу; 
 розробники програми Skype повідомляють, що вони використовують 

тільки відкрито доступні та криптографічно стійкі алгоритми коду-
вання інформації; 

 користувач програми Skype не залучається до процесу кодування і то-
му не має справи з результатами інфраструктури Public key. 
У 2004 році Niklas Zennstrom, один із засновників групи Skype, визнав 

у своїй статті [], розміщеній в Інтернет-виданні The Register, що поточна 

Табл. 3. Чи є загрози ІБ перешкодою для 
 впровадження Skype в державних установах? 

Варіанти відповідей Частка, % 
Так, абсолютно впевнений 24,1 
Швидше так, аніж ні 42,3 
Швидше ні, аніж так 21,4 
Ні, абсолютно впевнений 12,3 



модель безпеки програми Skype використовувала відносно малий розмір 
ключа, опираючись на безпеку через непрозорість системи, тому вона не 
витримає переходу на open-source. Водночас канонічна архітектура про-
грами Skype і модель безпеки описуються детально в книзі "Skype: The 
Definitive Guide". Окрім цього, Tom Berson з Anagram Laboratories, фахі-
вець з кодування, інформаційної безпеки та більш ніж з тридцятилітнім 
стажем роботи, був запрошений виробниками Skype, щоб проаналізувати 
їх початковий код в жовтні 2005 р. Окремо Philippe Biondi і Fabrice 
Desclaux запровадили його вивчення за допомогою зворотного проекту-
вання пакету, фактичного випущеної програми Skype у реліз, яку було 
представлене в Європі на BlackHat в березні 2006 р. Висновки обох аналі-
зів були такими: 

1. Програма Skype – "суцільна чорна скринька", тобто для звичайного 
користувача надзвичайно важко ідентифікувати, що вона робить, або що 
вона може робити, або як саме вона це робиться. Вона використовує безпе-
ку через непрозорість, щоб ускладнити аналіз або розбір програми без іс-
тотних затрат за обсягом роботи, або використання емуляції програми. 

2. Пошук контактів і зв'язок через супервузли є достовірними, замість 
того, щоб вимагати ідентифікації. Є відомі "дірки" в безпеці програми 
Skype стосовно глобальної мережі, позаяк існують області, в яких "Skype 
довіряє будь-якому комп'ютеру, який говорить його мовою". 

3. Програмне забезпечення Skype безпосередньо використовує багато 
кодової плутанини і розшифровування інформації в пам'яті, зокрема сотні 
чексаммерів та інші засоби проти зворотного компілювання. 

4. Компанія Skype стверджує, що протокол містить 1536- і 2048-
розрядні загальні/приватні ключові пари. Вони не є надмірно довгими за 
сучасними стандартами, але є достатньо сильним бар'єром для дешифру-
вання. Очевидно, користувачі платних послуг отримують новий 2048 роз-
рядний ключ замість 1536 розрядного, який є стандартним. Також викори-
стовується 256-розрядний алгоритм AES над 128-розрядними блоками, 
який вважається криптографічно стійким до зламування. 

5. Кожен пакет, тобто фактичне програмне забезпечення Skype, безпо-
середньо кодується, часто за допомогою загальних/приватних ключів під-
писними методами або алгоритмом AES. 

6. Функція передачі файлів Skype не містить ніяких програмованих ін-
терфейсів для антивірусів. Якщо тестовий файл EICAR посилається через 
Skype, кожна велика антивірусна програма захоплює вірус і зупиняє його 
передачу або прийом через Skype. 

7. Відсутність ясності щодо контенту означає, що системи мережевого 
захисту і системні адміністратори не можуть бути впевнені в тому, що са-
ме програма Skype робить. Комбіновані дослідження свідчать про те, що 
програма Skype не робить якої-небудь шкоди. Правила систем інтрамере-
жевого захисту радять блокувати Skype для корпорацій [5]. 



Висновки 
1. З'ясовано, що використання програми Skype в інтрамережі небезпе-

чно, позаяк зростає (55,6 %) ризик втрати конфіденційних даних. Пробле-
ма в тому, що VoIP-програми взагалі дуже зручні для внутрішніх поруш-
ників ІБ. Своє значення тут мають традиційні побоювання системних ад-
міністраторів щодо зламування і зомбування комп'ютерів. 

2. Виявлено, що в принципі небезпечний будь-який VoIP-продукт, 
який використовується з порушенням ІБ. І, згідно з даними опитування, 
саме людський чинник сьогодні перетворюється на головну проблему 
(44,6 %) при роботі з програмою Skype. 

3. Встановлено, що недоцільно обмежувати використання програми 
Skype у державних установах (33,7 %), оскільки переваги цієї інформацій-
ної технології очевидні, а недоліки є наслідком неправильного її викорис-
тання. Однак використання програми Skype притягує додаткові ризики 
(66,4 %) схиляються до того, які можна уникнути, повністю заборонивши її 
використання. 
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The features of the use of Skype in the subdivisions of the State Service of Ukraine of 
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