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Досвіді провідних країн світу 37.9 % 

Інноваційних підходах 33.8 % 

Наукових розробках вітчизняних учених  14.5 % 
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На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу 

верховенства права законодавчі реформи 2018 року? 

 

Ні, не забезпечують 48.8 % 

Забезпечують частково 33.9 % 

Важко відповісти  11.6 % 

Так, забезпечують 5.8 % 
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