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У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип 

справедливості реалізується найгірше? 

 

Сфері правосуддя 41.4 % 

Правоохоронній  20.7 % 

Правозастосовчій 17.9 % 

Правотворчій 13.1 % 

Важко відповісти  6.9 % 

 

Перший голос : 12.01.17 16:00 

Останній голос : 28.06.17 14:00 

 

 

 

На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності 

органів державної влади забезпечення верховенства права в 

Україні? 

 

Ні 55.4 % 

Частково 31.5 % 

Так 7.6 % 

Важко відповісти 5.4 % 

 

Перший голос : 12.01.17 16:00 

Останній голос : 28.06.17 14:00 
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www.LegalActivity.com.ua у відповідних тематичних секціях конференції та стають 
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За результатами кожної конференції виходить друком збірник матеріалів, у 

якому знаходять своє відображання тези наукових доповідей усіх її учасників. 

Усі опубліковані матеріали конференції вносяться до наукометричної бази 

Science Index. 
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