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ЮРИДИЧнА нАУкА:  
ЦінніСнО-кОМУнікАЦіЙне ПРИЗнАЧеннЯ 

LEGAL SCIENCE: 
VALUE-COMMUNICATION PURPOSE

Н. М. Оніщенко 
Стаття присвячена цінніснокомунікативному потенціалу сучасної юридичної науки. 

Зокрема, підкреслюється роль юридичної науки в налагодженні полілогу  
між людиною, громадянським суспільством та державою. Окремий вектор розгляду  

займає висвітлення ролі юридичної науки в сучасних праводержавотворчих процесах. 
Зокрема, сприянню підвищення ролі правової культури, правової свідомості,  

подолання явищ правового нігілізму та правового песимізму, а також зменшенню 
корупційних проявів в державноуправлінській діяльності. 

N. М. Onischenko
Тhe article is devoted to the valuecommunicative potential of modern legal science.  

In particular, the role of legal science in establishing a polylogue between a person, civil society 
and the state is emphasized. Separate vector of consideration, is to highlight the role of legal 

science in modern law  statebuilding processes. In particular, the promotion of the role of legal 
culture, legal consciousness, overcoming the phenomena of legal nihilism and legal pessimism,  

as well as the reduction of corruption manifestations in public administration. 
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АнАЛіЗ ОРГАніЗАЦіЇ ЗАХИСтУ ОБ’Єктів кРИтИЧнОЇ інФРАСтРУктУРИ 
нА СтРАтеГіЧнОМУ Рівні нОРМАтИвнО-ПРАвОвОГО РеГУЛЮвАннЯ 

Як вАжЛИвА СкЛАДОвА ЗАБеЗПеЧеннЯ нАЦіОнАЛьнОЇ БеЗПекИ

ANALYSIS OF CRITICAL INFRASTRUCTURE PROTECTION ORGANIZATION 
ON THE STRATEGIC LEVEL OF NORMATIVE-LEGAL REGULATION  

AS AN IMPORTANT COMPOSITION OF NATIONAL SECURITYPROVISION

О. П. Єрменчук
Проаналізовано основні нормативноправові акти, що визначають стан захисту  
об’єктів критичної інфраструктури. На основі цього робиться висновок про те,  
що для функціонування системи захисту критичної інфраструктури в Україні  

загалом нормативноправова основа на стратегічному рівні створена.  
Водночас потребують удосконалення та створення нормативні акти  

рівня державних систем реагування та захисту. Пропонується авторське бачення 
змісту зазначених заходів.

O. P. Yermenchuk
The basic normative legal acts defining a state of protection of objects of critical  

infrastructure are analyzed. On the basis of this, it is concluded that for the functioning  
of the critical infrastructure protection system in Ukraine in general, a legal and regulatory 

framework has been set up at the strategic level. At the same time, it is necessary  
to improve and create normative acts of the level of state response and protection systems.  

The author’s vision of the contents of the mentioned measures is offered.

Ключові слова: критична інфраструктура, захист критичної інфраструктури, 
національна безпека, нормативноправове регулювання.
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Система, статус та організація роботи виборчих комісій: 
організаційно-правовий аспект

System, status and organization of work of election 
commissions: organizational and legal aspect 

А. В. Кравченко
У статті розглянуто організаційноправовий аспект системи,  

статусу та організації роботи виборчих комісій в Україні.  
А також досліджено питання удосконалення роботи  

виборчих комісій та вимог до її членів.

A. V. Kravchenko
The article deals with the organizational and legal aspect of the system,  
status and organization of the work of electoral commissions in Ukraine.  

The issues of improving the work of election commissions  
and the requirements of its members are also explored.

Ключові слова: демократія, вибори, виборчі комісії,  
виборче законодавство, ведення діловодства.
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