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Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: 

зб. тез наук. доп. наук.-практ. конф. (Київ, 15 травня 2020 р.). [Електронне 
видання]. – Київ : НА СБУ, 2020. – 363 с. 

У збірнику висвітлюються актуальні проблеми, пов’язані з цифровою 
трансформацією суспільства та держави; управлінням інформаційною безпе-
кою; розглядаються питання покращання змісту вищої освіти фахівців з інфор-
маційної безпеки держави, а також висвітлюється питання управління інформа-
ційною безпекою держави очима молодих вчених і здобувачів вищої освіти. 

Для працівників органів державної влади, науковців, викладачів, фахівців з 
інформаційної та кібернетичної безпеки, широкої громадськості. 

Тези доповідей публікуються в авторській редакції.  
Організаційний комітет залишає за собою право не поділяти думку авторів. 
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