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РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАНЬ
(інформацію взято з сайту
www.LegalActivity.com.ua)

У якій, на Вашу думку, сфері державної діяльності принцип
справедливості реалізується найгірше?
Сфері правосуддя

41.6 %

Правоохоронній

19.2 %

Правозастосовчій

18.1 %

Правотворчій

12.5 %

Важко відповісти

8.5 %

Перший голос : 12.01.17 16:00
Останній голос: 14.12.17 10:00

На Вашу думку чи є, на сьогодні, основним змістом діяльності
органів державної влади забезпечення верховенства права в
Україні?
Ні

50.8 %

Частково

34.8 %

Так

11.0 %

Важко відповісти

3.3 %

Перший голос : 12.01.17 16:00
Останній голос: 14.12.17 10:00
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за різними юридичними напрямами

Шановні юристи, науковці, колеги!
Запрошуємо Вас до співпраці на Інтернет-сторінках нашої конференції. Участь у конференції дозволить Вам оприлюднити результати Ваших наукових досліджень і одержати на них відгуки, обмінятися думками з фахівцями різних
юридичних спеціальностей.
Надіслані
Вами
тези
доповідей
розміщуються
на
сайті
–
www.LegalActivity.com.ua у відповідних тематичних секціях конференції та стають
доступними для ознайомлення і обговорення кожному користувачеві світової мережі ІНТЕРНЕТ у будь-якій країні світу.
Архівація та збереження матеріалів конференції як Інтернет-ресурсу забезпечать подальшу індексацію результатів Ваших наукових досягнень у пошукових
системах, а активне анонсування Інтернет-конференції сприятиме формуванню
необхідного для Вас іміджу.
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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www.LegalActivity.com.ua
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