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აბსტრაქტი 

 

ნაშრომში განხილულია სახელმწიფო კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკა როგორც 

ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. ასევე, განმარტებულია კიბერუსაფრთხოების 

ცნება და ბერკეტები, კიბერდანაშაულის ტიპები, განხორციელების ინსტრუმენტები და 

კიბერშპიონაჟის და კიბერომის ცნობილი მაგალითები. წარმოდგენილია ინფორმაცია 

კიბერუსაფრთხოების ტერმინოლოგიის შესახებ, ასევე მოცემულია მნიშვნელოვანი 

აქტორების (სახელმწიფოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების) 

კიბერუსაფრთხოების პოლიტიკის მაგალითები. საერთაშორისო დონეზე 

წარმოდგენილია ამერიკის შეერთებული შტატების, რუსეთის და ჩინეთის 

კიბერთავდასხმების, კიბერომის და კიბერუსაფრთხოების შემთხვევები, ხოლო 

ადგილობრივ დონეზე განხილულია საქართველოზე განხორციელებული 

კიბერთავდასხმების და კიბერშპიონაჟის მაგალითები. ასევე საერთაშორისო 

ორგანიზაციების: გაეროს, საერთაშორისო ტელეკომუნიკაციის გაერთიანების, ASEAN 

რეგიონალური ფორუმის და ჩრდილოატლანტიკური ხელშეკრულების ორგანიზაციის 

მიერ გამოყენებული კიბერუსაფრთხოების ბერკეტები და მოდელები. ნაშრომში ასევე 

განხილულია საქართველოს კანონმდებლობა კიბერუსაფრთხოების და ინფორმაციული 

უსაფრთხოების ჭრილში და შემუშავებულია კიბერუსაფრთხოების კონტროლის 

მექანიზმები და ბერკეტები. აქვე, წარმოდგენილია კიბერუსაფრთხოების სფეროში უკვე 

განხორციელებული პროექტები და საჯარო უწყებების საქმიანობის მიმოხილვა, 

რომელიც ამჟამად საქართველოში კიბერთავდაცვას უზრუნველყოფს, პასუხისმგებელი 

პირების ინტერვიუებით. დასკვნით ნაწილში შემოთავაზებულია რამდენიმე 

რეკომენდაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის კიბერთავდაცვითი უნარის 

გაუმჯობესებას. 

ძირითადი საძიებო სიტყვები: კიბერუსაფრთხოება, კიბერთავდასხმა, კიბერშპიონაჟი, 

კიბერომი, კიბერთავდაცვა, კიბერსივრცე, კიბერდანაშაული. 


