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РЕЗУЛЬТАТИ ІНТЕРНЕТ-ОПИТУВАНЬ  

(інформацію взято з сайту 

www.LegalActivity.com.ua) 

 
 

Національний розвиток держави і права повинен ґрунтуватися, 

у першу чергу, на: 

 

Інноваційних підходах  36.7 % 

Досвіді провідних країн світу 33.3 % 

Наукових розробках вітчизняних учених 16.7 % 

Вітчизняних правових традиціях 10.0 % 

Важко відповісти  3.3 % 

 

Перший голос : 25.03.18 16:00 

Останній голос : 16.06.18 10:00 

 

 

 

На Вашу думку чи забезпечують реалізацію принципу 

верховенства права законодавчі реформи 2018 року? 

 

Ні, не забезпечують 46.7 % 

Забезпечують частково 30.0 % 

Важко відповісти  20.0 % 

Так, забезпечують 3.3 % 

 

Перший голос : 25.03.18 16:00 

Останній голос : 16.06.18 10:00 

http://www.legalactivity.com.ua/
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Science Index. 

 

 

 

Детальну інформацію Ви можете знайти на сайті – 

www.LegalActivity.com.ua 

 


