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ГЕНЕЗис пРаВоУтВоРЕННЯ В УКРаЇНІ  
В КоНтЕКстІ дЕРЖаВНо-пРаВоВиХ тРаНсФоРМаЦІЙ 

М. Л. Левченко
Правоутворення є складним соціальним інститутом утворення права, його формалізації 

як системи загальнообов’язкових правових норм, що знаходять свій прояв  
у правовій свідомості та правовій культурі як усього населення, так і окремих громадян.  

У сучасних умовах розвитку існує нагальна потреба в осмисленні сутності явища  
та механізму правоутворення, його значення для розвитку правової системи, а також  

для становлення та перетворення державно-правових інституцій та суспільства.  
У статті аналізуються основні підходи до розуміння правоутворення.  

З’ясовується значення поняття правоутворення для забезпечення наукового підґрунтя 
формування системи права і системи законодавства держави.
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GENESIS OF LAWSHIP IN UKRAINE  
IN THE CONTEXT OF STATE-LEGAL TRANSFORMATIONS

M. L. Levchenko
Formation of law is a complex social institution of law establishment and its formalization  

as a system of mandatory legal regulations, which are manifested in the legal consciousness  
and legal culture of the entire population, as well as of individual citizens. In modern conditions 

there is the necessity to comprehend the essence of the phenomenon and mechanism  
of law formation, its value for the development of the legal system as well as for the formation  
and transformation of state and legal institutions, and society. The article includes an analysis  

of the main approaches to the understanding of law formation. The significance  
of law establishment for the purpose of scientific foundation of the law  

and legal system of state provision is defined.
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