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Тема: Система права та законодавства України 

Мета: узагальнити та закріпити знання щодо структури, елементів системи права та 

системи законодавства; визначити особливості системи законодавства; проаналізувати 

особливості системи права та системи законодавства України. 

План 

1.  Система права: поняття та характеристика її елементів. Предмет і 

метод правового регулювання як критерії побудови системи права. 

2. Система законодавства: поняття та її структура. 

3. Співвідношення системи права, системи законодавства та правової системи. 

4. Поняття та форми систематизації нормативно-правових актів. 

Ключові поняття та категорії: правова система, система права, галузь права, 

підгалузь права, інститут права, норма права, предмет правового регулювання, метод 

правового регулювання, система законодавства, галузь законодавства, інститут 

законодавства, систематизація, облік, інкорпорація, консолідація, кодифікація, основи 

законодавства, правила, статут, положення. 

Реферати 

1. Різноманітність сучасних правових систем. 

2. Структура вітчизняного законодавства. 

3. Фактори формування та розвитку системи законодавства. 

4. Характеристика основних галузей права України. 

5. Інститути права. Поняття та характеристика. 

Запитання і завдання для активізації пізнавальної діяльності студентів 

1. Чим різняться між собою галузь права та інститут права? 

2. Яке значення предмета та методу правового регулювання при поділі права на 

галузі та інститути права? 

3. Які основні принципи побудови системи права? 

4. У чому відмінність галузевої, субординаційної та федеративної структури 

системи законодавства? 

5. Яка структура системи українського законодавства? 

6.  Як співвідносяться поняття «система права», «система нормативно- 

правових актів», «система законодавства», «система джерел права»? 

7. В чому полягає практичне значення систематизації законодавства? 

8. Які особливості кодифікації як вищої форми систематизації ? 

9. Які існують види інкорпорації? 

10. Чи можливе застосування такого способу систематизації як консолідація в 

Україні? В яких державах цей спосіб систематизації є найбільш поширеним? 

11. Визначити предмет та метод правового регулювання основних галузей права 

України. 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

До першого питання. При відповіді на перше питання семінарського заняття 

варто почати з визначення поняття «система права». Характеризуючи систему права як 

структуру, слід звернути увагу на такі її риси: цілісність, взаємодію, взаємозв’язаність 

елементів, логічну та юридичну послідовність, стабільність, динамізм, зв’язок із 

державою. Назвіть структурні елементи системи права, якими є: а) норма права; б) 

інститут права; в) підгалузь права; г). галузь права. Дайте визначення галузі права. 



Перерахуйте, які галузі права традиційно склалися в Україні. Дайте стислу загальну 

характеристику основних галузей права. При цьому важливо показати, що кожна галузь 

має свою специфіку, свій предмет і метод правового регулювання, займає певне місце в 

системі права. 

Дайте визначення інституту права. Перерахуйте його види. Стисло 

охарактеризуйте ці інститути. 

До другого питання. При висвітленні другого питання семінарського заняття 

охарактеризуйте систему законодавства в широкому і вузькому розумінні. Зверніть 

увагу на відмінності в цих підходах. Охарактеризуйте види структури системи 

законодавства: вертикальну (субординаційну), горизонтальну (галузеву) та 

федеративну. Вкажіть їх переваги та недоліки. 

До третього питання. Доцільно звернути увагу на те, що система права і система 

законодавства співвідносяться між собою як зміст і форма; а вплив і залежність між 

ними є взаємними. Якщо поняття системи права характеризує сутнісний внутрішній бік 

права - його зміст, то поняття системи законодавства відображає основний зовнішній 

бік права. Дайте визначення даних категорій. Підкресліть і доведіть, що по суті вони не 

можуть існувати в суспільстві одне без одного. Водночас між ними є певні розходження. 

Виділіть ці розходження. Аргументуйте, чому встановлення правильного 

співвідношення між системою права і системою законодавства вважається 

найважливішим завданням як правової теорії, так і юридичної практики. 

До четвертого питання. Зверніть увагу на поняття систематизації нормативно- 

правових актів та її основні форми - кодифікація, інкорпорація, консолідація. 

Охарактеризуйте кожну з них, визначте їх ознаки та відмінності. Характеризуючи види 

систематизації нормативно-правових актів, особливу увагу потрібно звернути на 

кодифікацію, де має місце не лише зовнішнє упорядкування нормативного матеріалу, 

його розташування в певному порядку, але й зміна норми права. Існують різні види 

кодифікації, які класифікують за формою вираження (кодифіковані закони 

(конституція, кодекс) та підзаконні акти (положення, правила, статут)), за обсягом 

(загальна, галузева, внутрішньо-галузева, комплексна). Визначте практичне значення 

здійснення систематизації нормативно-правових актів. 
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