
Розділ 4. 

Теорія права 

 

Тема 4.6. Система права і законодавства. Система права України. 

Систематизація права 

 

Практичне заняття 2 

 

Мета: з’ясування на практиці поняття системи права, системи законодавства та 

систематизацію права, набуття навичок у систематизуванні законодавчих та інших 

нормативно-правових актів за заданою хронологією та тематикою. 

 

Студенти повинні: 

знати: поняття «система права», «система законодавства», «систематизація 

права». 

вміти: систематизувати законодавчі та інші нормативно-правові акти за заданою 

хронологією та тематикою. 

 

Забезпечення заняття:  

Роздатковий матеріал: інструкційно-методичні картки. 

Наочність: опорний конспект з теми. 
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Питання для актуалізації опорних знань 

1. Зробіть порівняльну характеристику основних ознак системи права і 

системи законодавства України, їх співвідношення.  

2. Визначте поняття «норма права», «правовий інститут», «підгалузь права», 

«галузь права». 

3. Порівняйте поняття «кодифікація», «інкорпорація», «консолідація» . 

4. Проаналізуйте хронологічну і тематичну інкорпорацію. 

 

 

Зміст роботи 

Завдання 1. Визначте та проаналізуйте, яка форма систематизації нормативно-

правових актів була здійснена при створенні : 

а) збірників законодавства; 

б) Конституція України; 

в) Цивільного кодексу України; 

г) Статуту підприємства; 

ґ) Кримінального кодексу України; 

д) Основ законодавства про загальнообов’язкове соціальне страхування; 



є) Основи житлового законодавства Союзу РСР і союзних республік; 

ж) неофіційної пошукової системи «Ліга-Закон»; 

і) Відомостей Верховної Ради України; 

к) Зводу законів Юстиніана 

 

Завдання 2. Вкажіть вид інкорпорації (повна, часткова, офіційна, неофіційна, 

хронологічна, предметна): 

а) складання збірників з нормативно-правових актів, що присвячені певній сфері 

правового регулювання (адвокатура, нотаріат, банківська діяльність) ; 

б) систематизація від імені нормативного органу держави, що сам підготував або 

офіційно схвалив збірник, підготовлений іншим органом (наприклад, «Відомості 

Верховної Ради України) ; 

в) упорядкування нормативно-правових актів за часом вступу їх дію ; 

г) упорядкування нормативно-правових актів за галузями або інститутами права ; 

ґ) включення у збірники всіх актів суб’єкта нормотворчості ; 

д) систематизація без офіційного схвалення нормотворчого органу держави . 

 
 Завдання 3. Систематизуйте запропоновані нормативно-правові акти Кабінету 
Міністрів України за хронологічним (спосіб (форма) систематизації, в який упорядкування 

нормативно-правових актів провадиться за часом їх опублікування і вступу в дію) та систематичним 

(спосіб (форма) систематизації, в який упорядкування нормативно-правових актів провадиться за 

предметною ознакою: за галузями права, їх інститутами, сферами державної діяльності) 
принципом. 
 

Список нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України для 

систематизації: 
1. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку формування цін на продовольчі товари, 

щодо яких запроваджено державне регулювання” від 17.04.08. 

2. Постанова КМУ “Деякі питання адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу” від 15.10.04. 

3. Постанова КМУ “Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” 

від 21.09.98. 

4. Розпорядження КМУ “Про підписання Протоколу про сталий туризм до Рамкової 

конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат” від 25.05-11. 

5. Постанова КМУ “Деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у 

сфері європейської інтеграції” від 03.03.05. 

6. Розпорядження КМУ “Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції 

державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю” від 25.01.12. 

7. Постанова КМУ “ Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику 

від провадження господарської діяльності у сфері загальнообов’язкового державного 

пенсійного страхування та визначається періодичність проведення планових заходів 

державного нагляду (контролю) органами Пенсійного фонду України ” від 29 липня 

2015 р.  

8. Постанова КМУ “Про затвердження бюджету Пенсійного фонду України на 2015 рік“  

від 25.02.15. 

9. Постанова КМУ “Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України” від 

15.04.15. 



10. Розпорядження КМУ “Про передачу нерухомого майна Міжгірного водосховища 

в державну власність” від 08 02 12. 

11. Постанова КМУ “Про правила дорожнього руху” від 10.10.01. 

12. Розпорядження КМУ “Про розміщення Міністерства культури” від 11.05.11. 

13. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку використання комп’ютерних 

програм в органах виконавчої влади” від 10.09.03. 

 

 

Методичні вказівки : 

Для виконання практичних завдань студентам слід розібратися з видами 

(формами) систематизації ( облік нормативно-правового матеріалу, кодифікація, 

інкорпорація, консолідація, звід законів ). 

Облік нормативно-правового матеріалу – письмове чи автоматизоване фіксування 

виданих нормативно-правових актів (у суспільних журналах, на картках, 

автоматизоване, електронне) 

Кодифікація - створення нового об’єднаного нормативно – правового акту на 

основі старих актів шляхом часткової або значної зміни їхнього змісту.  

Інкорпорація - об’єднання та розміщення нормативно – правових актів повністю 

чи частково в тому чи іншому порядку (хронологічному, алфавітному, предметному) 

збірники чи зібрання після певної технічної обробки без зміни їх змісту.  

Консолідація – поєднання в єдиний укрупнений нормативно – правових акт з 

усуненням повторень і суперечностей без зміни змісту.  

Звід законів – поєднання консолідації, кодифікація та інкорпорації у 

систематизованому акті.  
 


