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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Проголошення незалежності України дало початок розбудови нової держави.
Україна повинна була почати тернистий шлях до становлення своєї власної
державності, політики та правової системи. Побудова і безпосередній розвиток
української правової системи - дуже складний і тривалий процес.
Він вимагає належного наукового розгляду, роботи професіоналів високого
рівня та виваженості в оцінках.
Дослідження розвитку та становлення правової системи України завжди буде
актуальним. Адже, перш ніж будувати нову власну державу та правову
систему, потрібно проаналізувати усі етапи її розвитку на історичній арені.
Необхідно знайти та звернути увагу на проблеми та недоліки, які виникали у
різні періоди, для подальшого їх уникнення та усунення. Звертаючи увагу на
історичні проблеми, ми повинні зрозуміти як і що зробити сьогодні, повинні
побачити суть, корені проблеми і вирішувати проблему комплексно.
Отже, правова система - це об'єктивне, історично закономірне явище права.
Воно складається із взаємопов'язаних, взаємообумовлених та взаємодіючих
компонентів: права і його законодавства, юридичних установ, юридичної
практики, правової діяльністі і правовідносин, правосвідомості і культури,
правової ідеології. Правова система України пройшла через складний та
довготривалий процес формування, і продовжує формуватися до цих пір.
Історично склалося так, що довгий період часу Україна не мала своєї
незалежності і формувалася під гнітом інших держав та національностей.
Звичайно, ні до чого доброго це не призвело: українська державність та правова
система були майже відсутні і не розвивались взагалі. Усі спроби створення
незалежної демократичної держави пригноблювалися та скасовувалися, тому
такі ідеї так і залишалися лише на паперах.

Україна пройшла довгий час до набуття незалежності, і за цей період набула
значного досвіду формування у іноземних держав, а також у спробах власного
формування. Цей досвід знадобиться нам у сьогоденні та у майбутньому. Адже
при формуванні нової правової системи та державності, ми повинні
враховувати помилки минулого та ніколи їх не повторювати.Правова система
України формувалася протягом століть і на даний час продовжує розвиватися.
Правова система України, на жаль, знаходиться в перехідній стадії.
Правосвідомість українського народу формувалася в року соціалізму.
Тільки після прийняття Конституції, ми почали формувати власну правову
систему. Все ж, радянський період залишив свій відпечаток, який на протязі
років впливатиме на розвиток української правової системи.
Зміцнення і розвиток Української держави та її чітко виражений курс на захід
напряму пов'язаний з формуванням національної правової системи, яка б
відповідатиме сучасним тенденціям правового розвитку. Щоб цього досягти
потрібно вирішити ряд проблем.
Анaлiзовaний стaн нaближення укрaїнського зaконодaвствa до зaконодaвствa
Європейського Союзу дозволяє стверджувaти, що система нормотворення
України рухається у правильному напрямі i перебувaє у постiйному розвитку.
Це пiдтверджується як чинними на сьогоднiшнiй день нормaтивними актами та
документами, цілеспрямовані нa адаптацію українського законодавства до
зaконодaвствa ЄС.
Отже, сьогодні ми живемо в незалежній державі і маємо все те, за що так
довго боролися наші предки і про що так довго мріяли наші пращури. Хоча у
нас не все так ідеально, проте ми маємо чим пишатися. У короткі строки ми
розбудували самостійну Україну, котра вийшла на міжнародну арену як молода
та перспективна держава.

