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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. Ефективність цивільного законодавства 

багато в чому визначається здатністю закону адекватно регулювати процеси, що 

відбуваються в суспільстві, тому цивільно-правовому регулюванню притаманна 

властивість формальної визначеності. Ясність і конкретність цивільно-правової 

норми має велике практичне значення. 

Тим часом для забезпечення гнучкості правового регулювання законодавець 

змушений вдатися до широкого використання такого прийому юридичної техніки, як 

включення в текст цивільно-правових норм оціночних понять. Використання 

оціночних понять дає можливість позитивно реагувати на відповідні соціально-

значимі зміни, що відбуваються в явищах, описаних з їх допомогою, а також 

враховувати особливості відповідних правових конструкцій в цілому і кожної 

конкретної ситуації окремо. Однак оперування оціночними поняттями представляє 

певну складність у практиці їх реалізації, у зв'язку з чим, проблема використання 

оціночних понять цивільного права є однією з основних проблем застосування 

цивільного законодавства. 

Актуалізація даного дослідження також зумовлена сучасними тенденціями 

країн Європи до інтеграції, правовий механізм яких потребує створення 

універсальних норм регулювання приватно-правових відносин. Сучасне українське 

цивільне право характеризується широким відображенням гуманістичних цінностей. 

Зокрема, про його прагнення до гуманізації, про спробу його осмислення в «іншому 

вимірі» свідчить і поява в законодавстві норм, в яких містяться посилання на 

категорію «моральні засади суспільства». 

Дослідження особливостей зазначеної категорії є досить актуальним для 

української юриспруденції. Належна реалізація норм права може бути здійснена лише 

за умови адекватного їх розуміння відповідними суб’єктами, а це виявляється 

неможливим без правильного розуміння категорій, які були використані 

законодавцем при конструюванні нормативно-правового акту. До того ж, з одного 

боку, дотримання моральних засад при реалізації цивільних прав набуло 

загальнообов’язкового характеру, а з іншого — відсутність формалізованості може 

спричинити свавілля осіб, що застосовують право. 

Нагальна необхідність ґрунтовного аналізу та докладного вивчення 

цивілістичною наукою механізму цивільно-правового регулювання відносин, що 

включають в себе елементи моральності, обумовлена декількома факторами. 

По-перше, виникла потреба у виявленні сутності механізму цивільно-правового 

регулювання взагалі і механізму цивільно-правового регулювання відносин, що 

включають в себе елементи моральності, оскільки проблемі моральних засад 

суспільства в механізмі цивільно-правого регулювання не було присвячено жодного 

самостійного цивілістичного дослідження. 

По-друге, в юридичній літературі часто акцентується увага на тісному зв’язку 

моралі та права, а проблема моральності у праві неодноразово була предметом 

наукових дискусій та досліджень вчених-юристів. Існуванню моральності у праві 

були присвячені публікації С. І. Шимон, Г. Миронової, С. С. Алексєєва, В.Д. Примака 
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та ін. Проте слід зауважити, що, незважаючи на окремі дослідження в площині 

співіснування моральності та права, доктринальне визначення категорії моральні 

засади суспільства відсутнє. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження затверджена на засіданні Вченої ради Інституту права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 6 від 

29 лютого 2016 року). Робота виконана на кафедрі цивільного права та спрямована на 

реалізацію положень планів науково-дослідних робіт Інституту права Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка та виконана відповідно до 

державних бюджетних науково-дослідних тем «Доктрина права в правовій системі 

України: теоретичний та практичний аспекти» (№ 11 БФ 042-01, номер державної 

реєстрації 0111U008337), яка досліджувалася на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2011 р. по 31 грудня 

2015 р. і «Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС» 

(№ 16 БФ 042-01) яка досліджується на юридичному факультеті Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка у період 2016-2018 років. 

Мета і завдання дослідження. Метою даного дослідження є визначення 

поняття, правової природи, особливостей, гарантій забезпечення, ролі і місця 

моральних засад суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання, а 

також  перспектив подальшого удосконалення даної правової категорії. 

Для досягнення цієї мети основну увагу було приділено вирішенню таких задач: 

 дати визначення категорії «моральні засади суспільства» у контексті норм 

сучасного цивільного права; 

 проаналізувати проблеми, пов’язані з застосуванням норм моралі; 

 визначити місце моральних засад суспільства в механізмі цивільно-

правового регулювання; 

 дослідити значення морально-правових принципів як регуляторів цивільних 

відносин; 

 охарактеризувати значення моральних норм в законодавстві України та 

зарубіжних країн; 

 визначити шляхи забезпечення прав людини та суспільної моралі в контексті 

європейської правової традиції. 

Об’єктом дослідження є моральні засади суспільства в механізмі цивільно-

правового регулювання. 

Предметом дослідження є концепції, теорії та підходи до визначення таких 

правових категорій як: «механізм цивільно-правового регулювання», «мораль», 

«моральні засади суспільства», «добрі звичаї» (моральність), а також система норм 

сучасного цивільного законодавства України та зарубіжних країн, що регулюють 

відносини, які пов’язані з застосуванням моральних норм. 

Методи дослідження. З огляду на поставлені задачі, у роботі використано сукупність 

загальнонаукових та спеціальних наукових методів. Загальнонауковий діалектичний метод 

пізнання виступив основним у цій системі й дозволив виконати наукові завдання, визначені в 

дисертації, в єдності їх соціального змісту та юридичної форми.  
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Застосування загального системно-структурного методу при підготовці 

дисертації значною мірою сприяло розв’язанню поставлених завдань. У роботі 

використано діалектичний метод, що забезпечує з’ясування внутрішньої сутності 

речей у процесі їх розвитку, а також внутрішніх і зовнішніх суперечностей. За 

допомогою цього методу проаналізовано механізм цивільно-правого регулювання, 

механізм правового регулювання, а також поняття мораль, моральність, моральні 

засади суспільства у сфері цивільного права (підрозділи 1.2, 1.3,  2.2, 3.1). 

За допомогою логіко-юридичного методу було визначено теоретичні 

положення, що стосувалися поняття «цивільно-правова політика», «механізм 

правового регулювання», «механізм цивільно-правового регулювання», «норми 

моралі», «мораль», «моральні засади суспільства», «моральні принципи» (підрозділи 

1.1, 1.2, 2.2., 3.1). Логіко-семантичний метод дозволив поглиблено охарактеризувати 

специфічний категоріальний апарат механізму цивільно-правового регулювання 

(підрозділи 1.2 і 1.3). Системно-структурний та формально-логічний методи у 

сукупності допомогли визначити юридичну природу зобов’язань у сфері туризму та 

повно й об’єктивно дослідити види туристичних подорожей і види зобов’язань у 

сфері туризму (підрозділи 1.3, 2.1 і 2.3). 

Історико-правовий метод використано для дослідження історичних передумов 

розвитку і становлення поняття мораль у сфері цивільного права (підрозділ 2.2); 

порівняльно-правовий метод надав можливість з’ясувати особливості розвитку 

поняття моралі у різних країнах та на міжнародному рівні (підрозділ 3.2, 3.3). 

Застосування методу альтернатив допомогло критично розглянути існуючі наукові 

позиції щодо характеристики структури механізму правового регулювання у сфері 

цивільного права (підрозділ 1.2), а перспективний метод дозволив надати пропозиції 

щодо вдосконалення чинного законодавства та правозастосовної практики (розділи 2 

і 3). 

Метод наукового прогнозування допоміг дослідити шляхи розвитку 

цивілістичної науки щодо становлення ідеї моральності в сучасному цивільному 

праві (розділи 2, 3). Аналогія, індукція, аналіз і синтез простежуються впродовж 

здійснення усього наукового аналізу за темою дисертації. Теоретичною основою 

дисертації є наукові праці з цивільного права, цивільного процесу, теорії держави і 

права та міжнародного приватного права. Нормативну основу роботи становлять 

міжнародні джерела, акти ЄС, вітчизняні та зарубіжні нормативно-правові акти, 

зокрема Великої Британії, Німеччини, Франції та ряду інших, щодо нормативного 

закріплення поняття мораль.  

Основні положення та висновки роботи ґрунтуються на аналізі вітчизняної та 

зарубіжної наукової літератури, нормативних актів, юридичної практики. 

Теоретичну базу дослідження склали праці відомих українських та зарубіжних 

фахівців у галузі цивільного права та загальної теорії: С.С. Алексєєва, С.І. Асканазі, 

М.І. Брагінського, Т.В. Боднар, В.В. Вітрянського, І.В. Венедіктової, Д. Гримма, 

Г. Дернбурга, О.В. Дзери, А.С. Довгерта, Д.В. Дождєва, О.С. Іоффе, М.І. Козюбри, 

С.О. Комарова, О.О. Кота, О.В. Кохановської, Н.С. Кузнєцової, О.А. Лукаш, 

В.В. Луця, Р.А. Майданика, Ю.Г. Матвєєва, В.О. Мусіна, Д.І. Мейєра, 

І.Б. Новицького, Н.М. Онищенко, О.О. Отраднової, М.Ф. Орзіха, Р. Пайпса, 

О.А. Підопригори, С.П. Погребняка, С.О. Погрібного, І.А. Покровського, 
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В.Д. Примака, І.І. Припхана, П.М. Рабіновича, Н.К. Ренненкампфа, О.М. Родіонової, 

Ю.В. Романець, Н.О. Саніахметової, В. Спасібо-Фатеєвої, Є.О. Суханова, 

Р.О. Стефанчука, Дж. Франчозі, Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Я.М. Шевченко, 

С.І. Шимон, Р. Єринга та інших, які аналізували у своїх роботах різні аспекти 

моральності на механізму цивільно-правового регулювання. 

Результати багатьох досліджень і досі не втратили свого значення, але слід 

зазначити, що їм притаманні деякі нашарування, обумовлені  запровадженою 

комуністичною ідеологією. 

Емпіричну основу дослідження становлять Конституція України, цивільне 

законодавство України, Французький цивільний кодекс, Французький комерційний 

кодекс, Німецьке цивільне уложення, Цивільний кодекс Квебека, цивільний кодекс 

Нідерландів, цивільний кодекс Португалії, цивільний кодекс Японії, міжнародні 

конвенції, а також практика національних судів та Європейського суду з прав 

людини. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що дана робота є новаторською 

в частині комплексного дослідження особливостей використання моральних засад 

суспільства при регулюванні цивільних відносин. На основі класичної доктрини 

природнього права, крізь призму поєднання вчення про моральність та механізм 

цивільно-правового регулювання шляхом всебічного комплексного аналізу 

обґрунтовується новий науковий підхід до розуміння механізму цивільно-правового 

регулювання. При цьому визначається, місце моральних засад суспільства в системі 

механізму цивільно-правового регулювання. 

За результатами проведеного дослідження сформульовано низку науково-

теоретичних положень, висновків і пропозицій, що мають ознаки наукової новизни і 

винесені на захист, основними з яких є такі: 

Вперше: 

1. Визначено моральні засади суспільства, у контексті цивільного права, як 

систему усталених поглядів, яка склалася у свідомості людей на основі їх уявлень про 

добро, людяність, гідність, совість, справедливість та які є засадничими у цивільно-

правових відносинах. 

2. Обґрунтовано можливість реалізації моральних норм на нормотворчому 

та правозастосовному рівнях. На нормотворчому рівні категорія моральність 

реалізується в цивільному праві, встановлюючи допустимі межі прийнятих цивільно-

правових норм і положень. Верхньою межею виступає моральність норм і положень 

цивільного законодавства. Нижню межу утворює аморальність, яка проявляється в  

суперечності ідеям свободи, рівності і справедливості принципів цивільного права.  

3. Доведено, що взаємодія цивільного права і моралі виражається у 

формуванні моральних принципів права, в наповненні моральним змістом правової 

норми. Взаємозв'язок норм права і норм моралі постійно посилюється і 

гармонізується, сприяє підвищенню рівня гуманізації правових інститутів і 

механізмів їх соціально-регулятивного впливу. 

4. Аргументовано, що ефективність механізму цивільно-правового 

регулювання – це оціночна категорія, за допомогою якої визначається рівень 

функціональності механізму правового регулювання в динамічному стані. Саме тому, 
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поняття «механізм цивільно-правового регулювання» необхідно розглядати крізь 

призму його динаміки, а не статики. 

5. Запропоновано визначення поняття «механізм цивільно-правового 

регулювання», як системи правових засобів, що знаходяться у взаємозв'язку та 

взаємодії і сприяють досягненню мети подолання перешкод, що стоять на шляху 

задоволення законних інтересів суб'єктів права. 

6. Доведено, що цивільно-правову політику можна визначити як діяльність 

держави, спрямовану на створення ефективного механізму здійснення цивільних прав  

і виконання цивільних обов’язків, функціонування та розвитку цивільно-правових 

відносин. 

7. Обґрунтовано висновок про необхідність дотримання моральних засад 

суспільства, зокрема, при формуванні змісту правочину (ч.1 ст. 203), здійсненні 

цивільних прав (ч.4 ст. 13), здійсненні самозахисту (ч.1 ст. 19; ч. 2 ст. 1169), здійсненні 

права власності (ч. 2 ст. 319), визначенні умови в заповіті (ч.2 ст. 1242). 

8. Аргументовано необхідність включення положення  «відповідність 

моральним засадам суспільства» до загальних засад цивільного законодавства. 

Удосконалено:  

1. Правову позицію стосовно того, що механізм правового регулювання в 

сфері приватних відносин може мати різні прояви, а використання різних методів 

впливу на суспільні відносини, дозволить визначити характер такого впливу, можна 

стверджувати не тільки про теоретичний, а й прикладний  характер досліджень 

механізму правового регулювання. 

2. Науковий підхід про місце норм моралі в цивільному праві. Морально-

правові принципи утворюють соціально-цілісну основу цивільно-правових відносин, 

є свідченням зв'язку морального і правового в цивільному праві. Їх наявність дозволяє 

сформувати позитивне ставлення до реалізації норм цивільного права в правовій 

свідомості. 

3. Теоретичне положення стосовно вимоги додержання моральних засад 

суспільства як загальної межі здійснення суб’єктивних прав – ч. 4, ст. 13 ЦК. 

4. Наукову позицію щодо визначення принципу добросовісності в якості 

одного з найбільш загальних і важливих принципів цивільного права, спрямованого 

на зміцнення моральних начал цивільно-правового регулювання. 

Дістали подальшого розвитку:  

1. Науковий підхід щодо правомірності приватних правовідносин, які 

регулюються нормами цивільного кодексу, за умови, якщо такі відносини не 

суперечать моральним засадам. 

2. Правова позиція щодо необхідності включення категорій: «правової 

свідомості», «правової культури» і «правотворчого процесу» до основних елементів 

механізму цивільно-правового регулювання. Ці категорії можуть розглядатися як 

окремий різновид структурних елементів, що у сукупності, забезпечують нормальний 

розвиток врегульованих правом відносин і, як наслідок, будуть мати вплив на 

результативну дію механізму цивільно-правового регулювання у відповідній сфері 

суспільних відносин. 

3. Положення щодо неможливості дослідити поняття «правовий механізм» 

на рівні міжнародного права, оскільки зазначене поняття  в доктрині Німеччини та 
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Франці практично не використовується та замінені на такі терміни як «правовий 

засіб» та «інструмент», які дають змогу відобразити ефективність дії права і 

реалізацію суб'єктивних прав. 

4. Положення про визнання норм моралі (моральні засади суспільства) 

джерелом цивільного права в його усталеному розумінні.  

5. Положення, що вимога моральності є одним з вагомих факторів 

формування змісту цивільно-правових норм, що зумовлюється особливостями 

відносин, які регулюються нормами цивільного права. Разом з тим, не кожну норму 

чи інститут цивільного права можливо оцінювати з точки зору відповідності її ідеї 

моральності. 

6. Наукова позиція щодо можливості ототожнення таких правових категорій 

як «добрі звичаї» та «моральні засади». 

Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Дисертаційне 

дослідження вносить певний внесок у створення теорії моральної обумовленості 

цивільного права, що дозволяє визначити безпосередні моральні основи цивільного 

права і можливості їх реалізації на нормотворчому та правозастосовному рівнях.   

Теоретичні положення, висновки та пропозиції можуть бути використані: 

a) у науково-дослідній сфері – як підґрунтя для подальшого поглиблення 

наукових знань щодо механізму цивільно-правового регулювання та місця моральних 

засад суспільства в ньому; 

b) у правотворчій сфері – як методологічна та теоретична основа 

нормотворчої діяльності, у т.ч. в частині гармонізації національного законодавства із 

правом Європейського Союзу; 

c) у правозастосовній сфері – для вдосконалення діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування; 

d) в освітньому процесі – при викладанні навчальних дисциплін «Цивільне 

право України», а також при підготовці наукових праць та відповідних розділів 

підручників, навчальних посібників, курсів лекцій та інших навчально-методичних 

матеріалів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійним завершеним 

науковим дослідженням, виконаним автором у результаті аналізу розроблених у 

літературі ідей та концепцій, законодавчих та практичних матеріалів. Сформульовані 

в роботі висновки мають своїм підґрунтям критичне осмислення у взаємозв’язку та 

взаємовпливі наукових джерел, законодавства та актів правозастосування.  Проведене 

дослідження дозволило обґрунтувати низку положень науково-практичного та 

теоретичного характеру, в тому числі рекомендації щодо доцільності виокремлення 

на законодавчому рівні теоретичної категорії «моральні засади суспільства» та були 

використані при написанні параграфу в колективній монографії «Методологія в 

праві».   

Апробація результатів дослідження. Наукові положення, висновки та 

пропозиції, висловлені автором у дисертації, було обговорено на засіданні кафедри 

цивільного права юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, а також висвітлено у доповідях та наукових повідомленнях 

автора, зокрема, на: засіданні круглого столу присвяченого пам’яті професора 

Опанаса Андроновича Підопригори «Рецепція римського права» (м. Київ, 24 червня 
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2015 р.); IV Міжнародному цивілістичному форумі «Приватне право України і 

європейська інтеграція: тенденції та перспективи» (14-15 квітня 2016 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення 

в Україні» (20 травня  2016 року); VI Міжнародній науково-практичній конференції 

«Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української 

держави» (25-26 травня 2016 р.); Міжнародній науково-практична конференція 

«Європейська традиція в міжнародному праві: реалізація прав людини», 

(м. Братислава, Словацька Республіка, 6-7 травня 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного 

права» присвячені пам’яті Є.В. Васьковського (м. Одеса, 20-21 травня 2016 р.); 

засіданні постійно діючого наукового семінару «Сучасні виклики українського права 

в контексті європейської інтеграції» (м.Київ, квітень 2016 р.); Міжнародній науково-

практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні» (м. Київ, 

19 травня  2017 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції (м. Київ, 

20 жовтня 2017 р.); Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні 

питання розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня  2018 р.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правова держава: історія, сучасність 

та перспективи формування в Україні» (м. Ужгород); Міжнародній науково-

практичній конференції «Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному 

суспільстві» (м. Харків, 22 травня 2020 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації викладено у 

22 наукових працях, серед яких – колективна монографія «Методологія в праві», 

8 наукових статей, 6 з яких опубліковано у вітчизняних фахових виданнях і 2 – у 

наукових виданнях іноземних держав, а також 13 публікацій – матеріали і тези 

доповідей на наукових міжнародних і всеукраїнських конференціях, інші праці. 

Структура та обсяг дисертації Робота складається із вступу, 3 розділів, які 

охоплюють дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних джерел та одного 

додатку. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 240 сторінок. Список 

використаних джерел налічує 374 найменувань і займає 36 сторінок. 1 додаток займає 

4 сторінки. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У Вступі доводиться актуальність теми дисертаційного дослідження, 

вказується на її зв'язок з науковими програмами і планами, висвітлюється мета та 

завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, визначається наукова новизна, 

теоретичне і практичне значення дослідження, наводяться відомості щодо публікації 

його результатів. 

Розділ I «Теоретичні засади визначення сутності категорії «механізм 

цивільно-правового регулювання» складається з чотирьох підрозділів і 

присвячений аналізу зародження й подальшого розвитку категорії «механізм 

правового регулювання» в юриспруденції взагалі та цивільному праві зокрема. 
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У підрозділі 1.1 «Цивільно-правова політика як основа механізму цивільно-

правового регулювання» визначається поняття та проводиться класифікація видів 

правової політики. Також акцентується увага на тому, що вона є основою механізму 

цивільно-правового регулювання. 

Цивільно-правова політика – це законодавчо встановлена, заснована на 

положеннях Конституції і юридичної доктрини системна, послідовна і стабільна 

діяльність державних органів, основним завданням яких є формування ефективного 

механізму цивільно-правового регулювання, механізму здійснення і захисту 

цивільних прав. Вона характеризується комплексним підходом щодо оптимізації 

цивільно-правової бази, зближенням правопорядку з правилами регулювання 

відповідних майнових і немайнових відносин в розвинутих європейських державах, 

імплементацією позитивного зарубіжного досвіду та подальшої трансформації 

положень цивільного законодавства в правову доктрину. 

Основна мета цивільно-правової політики полягає у створенні ефективного 

механізму цивільно-правового регулювання, шляхом створення цілісної системи 

належного правового регулювання суспільних відносин. 

На основі всебічного аналізу автор доходить висновку, що цивільно-правова 

політика спрямована на впровадження тих цінностей, яких на даному етапі потребує 

суспільство і держава в цілому. Її завдання полягають не лише в прогнозуванні 

подальшого розвитку цивільного законодавства, а й у встановленні певних меж 

удосконалення цивільного права в різноманітних соціально-економічних та 

політичних умовах, характерних різним етапам розвитку суспільства. 

У підрозділі 1.2 «Множинність концептуальних підходів до пізнання поняття 

та структури механізму цивільно-правового регулювання» за допомогою 

діалектичного та історичного підходів досліджується вчення про механізм правового 

регулювання, в цілому, та механізм цивільно-правового регулювання зокрема.  

В теорії цивільного права дуже мало уваги приділялося такій категорії, як 

механізм цивільно-правового регулювання. У сучасних роботах з цивільного права 

увага звертається в основному на регулювання окремих правовідносин, наприклад, 

різного роду угод, договорів. У той же час не визначається поняття самого механізму 

цивільно-правового регулювання, не приділяється увага його структурі, 

закономірностям та особливостям функціонування. Найчастіше механізм цивільно-

правового регулювання розглядається як юридична конструкція у взаємодії з іншими 

правовими конструкціями, однак цього недостатньо для розуміння цієї юридичної 

категорії. Викладене дозволяє зробити висновок, що механізм цивільно-правового 

регулювання є складним, комплексним, системним явищем правової дійсності, яке 

структурно складається з елементів, що визначаються як об’єктивними, так і 

суб’єктивними чинниками. 

У підрозділі 1.3 «Розмежування механізму правового регулювання з суміжними 

категоріями» досліджуються механізм правового регулювання за телеологічною 

(цільовою) спрямованістю. Осмислити сутність механізму правового регулювання 

неможливо без урахування його телеологічного аспекту, який потрібно розглядати в 

межах двох зрізів: а) безпосередній (функціональний) - забезпечення здійснення, 

«руху», правового регулювання суспільних відносин, функціонування правової 
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матерії; б) опосередкований (предметний) – зорієнтований на гарантування 

стабільності суспільних відносин, встановлення законності та правопорядку. 

Таким чином, аналіз будь-якого з елементів механізму правового регулювання 

взагалі та цивільно-правового регулювання, зокрема, повинен починатися з оцінки 

його поведінкової складової, оскільки саме нею і визначається в кінцевому підсумку 

склад елементів конкретного механізму, їх взаємозв’язок, а також здатність 

приводити до прогнозованого результату в ході ефективної взаємодії.  

Для визначення сутності механізма правового регулювання необхідне 

врахування його телеологічного аспекту, який полягає в забезпеченні здійснення 

правового регулювання суспільних відносин та гарантуванні стабільності суспільних 

відносин, встановлення законності та правопорядку. 

Категорія «механізм правового регулювання» має міжгалузеве значення і може 

бути використана всіма галузями права як у гносеологічному, так і в 

термінологічному аспектах. Тому використання категорії «механізм цивільно-

правового регулювання», що має галузевий характер, для обмеження меж її 

термінологічного застосування приватноправовою сферою видається методологічно 

виправданим. 

У підрозділі 1.4 «Методологічні основи дослідження механізму цивільно-

правового» робиться акцент на тому, що механізм правового регулювання виступає 

певною теоретико-методологічною категорією, яка дозволяє виявити місце, 

«субординацію», функції, правові засоби, які застосовуються в процесі правового 

регулювання на різних стадіях та надає можливість уявити в взаємозв’язку всі правові 

засоби, на основі яких відбувається правове регулювання. 

Автор робить висновок, що під механізмом правового регулювання прийнято 

розуміти взяті в єдності та взаємодії правові засоби, що беруть участь у правовому 

регулюванні суспільних відносин. При цьому до основних елементів відносяться 

правові норми, правовідносини і акти реалізації суб'єктивних прав і обов'язків. 

Розділ II «Мораль у сфері цивільно-правового регулювання суспільних 

відносин в Україні» містить два підрозділи, в яких розкриваються проблемні 

питання вимоги моральності як одного з вагомих факторів формування змісту 

цивільно-правових норм, що зумовлюється особливостями  відносин, які 

регулюються нормами цивільного права. 

У підрозділі 2.1 «Взаємодія права і моралі: цивільно-правий аспект» робиться 

акцент на тому, що вимога моральності є одним з вагомих факторів формування 

змісту цивільно-правових норм, що зумовлюється особливостями  відносин, які 

регулюються нормами цивільного права. Разом з тим, не кожну норму чи інститут 

цивільного права можливо оцінювати з точки зору відповідності її ідеї моральності. 

В основі єдності моральності і права лежать одні й ті ж абсолютні цінності, 

втілюючись у вигляді ідей, ідеалів, принципів, норм. Згідно з зазначеною концепцією, 

названі цінності спочатку сприймаються, освоюються і виражаються в моральному 

ціннісно-нормативному регулюванні, а потім сприймаються і освоюються правом. 

Але, оскільки, по-перше, право є самостійним і специфічним регулятором, а, по-

друге, право висловлює лише мінімальні вимоги моральності, можна зробити 

висновок, що втілені в обох регуляторах цінності - свобода, справедливість, рівність 
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- набувають відмінних ознак. Право і моральність можна уявити як різні проекції 

втілення свободи, справедливості, рівності. 

Сутність цивільного права і моралі - головна, відносно стійка якісна основа цих 

категорій, яка визначає їх істинну природу та призначення в суспільстві. Сутність 

права полягає у загальній волі і це характеризує його як категорію, що має 

еволюційний характер. Право розвивається разом із суспільством, є загальним 

волевиявленням, забезпечує зворотний вплив на суспільство. Таким чином, можна 

говорити про моральний характер цивільного права. 

У підрозділі 2.2 «Становлення ідеї моральності в сучасному цивільному праві» 

аналізується вчення про цивільне право як певну ідеалізацію, тобто узагальнене 

уявлення про належну поведінку, і в цьому полягає його відносна єдність з мораллю. 

Проте в цілому вони являють собою дві незалежні один від одної категорії. 

Вимога моральності є одним з вагомих факторів формування змісту цивільно-

правових норм, що зумовлюється особливостями відносин, які регулюються нормами 

цивільного права. Разом з тим, не кожну норму чи інститут цивільного права можливо 

оцінювати з точки зору відповідності її ідеї моральності.  

Виходячи з формулювання ст. 11 ЦК України можна зробити висновок, що такі 

дії повинні відповідати загальним засадам цивільного законодавства України, які 

закріплені в ст. 3 ЦК України.  

При аналізі сутності моральних засад суспільства, в контексті реалізації норм 

цивільного права, варто наголосити на тому, що законодавець залишив відкритим 

питання, що саме слід розуміти під суспільством. Адже категорія «суспільство» є 

досить багатозначною, і на питання, чи то слід під нею розуміти світове суспільство, 

або ж суспільство українське чи іншу групу людей, — чіткої відповіді й наразі немає.  

Завдяки моральним засадам розширюються диспозитивно визначені правом 

можливості суб’єктів цивільних правовідносин. Вони забезпечують особам 

можливість вибору своєї поведінки в певній ситуації, орієнтують та підпорядковують 

їх суспільному інтересу, стимулюють (а інколи - примушують) до певного виду 

соціально-позитивної (правомірної) поведінки. Через засади справедливості, 

добросовісності та розумності кожен суб’єкт визначає мету, засоби й передбачає 

результати своєї майбутньої поведінки, виходячи з критеріїв сприйняття її 

суспільством, оцінки її певною соціальною групою.  

Потреби й інтереси суспільства викликають необхідність врегулювання нових 

суспільних відносин, виходячи з єдиного мірила, яке відбивало б притаманні їм 

закономірності. Тобто системність, комплексність і циклічність соціального життя 

об'єктивно передбачають таке його правове опосередкування, яке найбільшою мірою 

відповідало б сутності процесів, що відбуваються в реальності. А це є можливим лише 

тоді, коли таке опосередкування спирається на відповідні принципи. 

Розділ III «Особливості функціонування поняття «мораль» як оціночної 

категорії в цивільному праві» складається з трьох підрозділів, які розкривають роль 

моральних засад суспільства, функції морально-правових принципів, а також 

цивілістичну категорію «добрі звичаї». 

У підрозділі 3.1 «Моральні засади суспільства» як оціночна категорія 

цивільного права» обґрунтовано, що включення окремих оціночних категорій у текст 

законів здійснюється в рамках загальної моралізації українського законодавства. 
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Ступінь взаємодії права і моралі при застосуванні норм різних галузей права 

неоднаковий. Це пов'язано з тим, що неоднорідні дії і суспільні відносини вимагають 

різних способів і методів регулювання: до одних підходять методи правового, до 

інших - морального регулювання, треті піддаються як того, так і іншого способу 

опосередкування, четверті можуть не входити ні в сферу правового, ні в сферу 

морального регулювання. 

Мораль завжди концентровано відображає найвищі цінності суспільства, які в 

наш час знайшли своє нормативне закріплення в ст. 3 Конституції України: 

найвищою соціальною цінністю визнаються людина,  її  життя  і здоров’я, честь і 

гідність, недоторканність і безпека. Відповідно й цивільне право ґрунтується на 

загальнолюдських моральних цінностях, пронизане ідеєю верховенства права, що 

відповідає природним правам фізичної особи та вищій справедливості. 

Сучасне цивільне законодавство пронизане моральними нормами, а деякі 

європейські кодекси визначають, так звані «добрі звичаї» і пов'язують з ними 

виникнення, зміну або припинення тих чи інших правовідносин. Проте, в 

законодавстві, як правило, не дається точної вказівки, що ж це за звичаї, не міститься 

їх точної регулятивної функції, у зв'язку з цим залишається лише здогадуватися, що 

можна віднести до звичаїв, які мають юридичне значення, а які – ні. В такому 

контексті на передній план правозастосування, зокрема, виходять чинники досить 

далекі від традиційного розуміння правового регулювання. Наприклад, оцінку 

моральних норм, які мають юридичне значення, очевидно, повинен дати суддя, який 

розглядає конкретну справу. Однак зробити це він зможе, спираючись не на правову 

норму, оскільки в ній не міститься ні трактування моралі, ні навіть ознак, яким 

повинні відповідати ці норми, а лише опираючись на власний світогляд. Вважаємо, 

що в даному випадку суддівський розсуд може вийти за рамки допустимого і 

призвести до суттєвих ускладнень в правозастосовній практиці. 

При визначенні природи моральності філософи виділяють два основних 

підходи: соціально-іманентний і соціально-трансцендентний. 

В соціально-іманентному підході моральність розглядається як соціальний 

феномен, похідний від соціальності, соціальний за своїм походженням. Основні 

функції суспільної моралі тут зводяться до соціальної організації (нерідко 

розуміється як репресія). В соціально-трансцендентному підході моральність 

трактується як феномен, обумовлений позасоціальними факторами з метою 

задоволення потреби упорядкування міжлюдських і суспільних відносин. Але для 

розуміння того, яку роль взагалі моральність грає в суспільстві, важливо визначити, 

яким потребам суспільства вона відповідає і визначити її джерела.  

Для нашого дослідження важливим є другий підхід - соціально-

трансцендентний, відповідно до якого мораль трактується як феномен, необхідний 

суспільству, з метою упорядкування та оптимізації міжлюдських і суспільних 

відносин. 

Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що мораль (моральні засади) 

виступає в якості додаткового регулятора суспільних відносин та одночасно є 

оціночним механізмом юридично вагомих дій. В одних випадках пряме регулювання 

таких дій не передбачено чинним українським законодавством, а тому вони 

потребують не тільки врегулювання, але й оцінки з точки зору суспільства та 
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держави. В інших випадках законодавець, для оцінки юридично значимих дій, які 

формально відповідають вимогам закону, впроваджує додатковий їх оціночний 

критерій - «моральність, моральні засади» та ін., які дозволять суду провести 

переоцінку вчинених дій або визначити межи здійснення відповідних суб’єктивних 

прав. 

У підрозділі 3.2 «Морально-правові принципи як регулятори цивільних відносин» 

визначено, що моральні засади суспільства, у контексті цивільного права є системою 

усталених поглядів, яка склалася у свідомості людей на основі їх уявлень про добро, 

людяність, гідність, совість, справедливість і включає систему загальнолюдських 

цінностей та певне ідеалістичне світосприйняття. 

Роль моральних норм (зокрема, домінуючих уявлень про цінність людини та 

про її значення у забезпеченні суспільного прогресу, соціальної гармонії) у 

розглядуваній площині полягає в тому, що у складі змісту відповідних можливостей 

людини (умов та засобів, які їх утворюють) вони виступають ідеологічними 

(духовними) елементами відповідних прав людини. 

Для захисту моралі неприпустимо накладати загальні та постійно діючі 

обмеження на права людини, зокрема на свободу вираження поглядів. Те, що 

ображає, шокує чи турбує, теж може мати цінність у демократичному суспільстві. 

Отже, про захист суспільної моралі слід говорити саме тоді, коли відповідні 

порушення суспільної моралі вже відбулися і слід вживати заходів щодо усунення 

таких порушень і виправлення становища. При цьому важливо наголосити, що 

поновленню підлягають, у цьому контексті, не лише права та свободи людини, але і 

суспільства в цілому, оскільки при захисті суспільної моралі як публічно-правової (а 

не лише етичної) категорії йдеться про суспільні інтереси, їх узгодженість та 

гармонізацію з особистими інтересами. 

Права людини як гуманістичний інститут виключає абстрактно-самоцінний 

підхід до індивіда. Оскільки людина не запрограмована на людське, вона здатна 

привносити саме нелюдські та антикультурні пріоритети, бездуховні інтереси та 

потреби. Тому, ведучи мову про права людини як соціальні можливості, слід 

виокремлювати такий момент як їхня обґрунтованість з позицій моралі. 

У підрозділі 3.3 «Значення моральних норм в цивільному законодавстві України 

та зарубіжних країн» вмотивовано доцільність застосування принципу доброї совісті 

(моральних засад), який функціонально є найбільш близьким забороні зловживанню 

правом для винесення справедливих судових рішень. 

Особливістю міжнародних актів, котрі стосуються прав людини, є те, що вони 

насичені поняттями з царини моралі. Наявність оціночних понять у міжнародних 

актах та судових прецедентах передбачає високий рівень правової культури і 

моральної зрілості посадових осіб, котрі приймають рішення.   

Дослідження взаємовпливу права та моралі свідчить про те, що її роль у 

правотворчій діяльності та у правовому регулюванні безперечно є вагомою. 

Враховуючи наведене задля підвищення ефективності правового механізму 

забезпечення охорони прав і свобод особи та сприяння захисту при їх порушенні 

суб’єкти правотворчості та правозастосування у своїй діяльності мають керуватися 

моральними цінностями, домінуючими у певному суспільстві. 
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На нашу думку, значення категорії «добрі звичаї» полягає в тому, що право, у 

своєму прагненні регулювати поведінку і взаємини людей, не може обійняти і 

закріпити в формулах закону все різноманіття випадків, сторін і відтінків, яке дає нам 

життя. Завжди залишаться за межами велінь і заборон закону не передбачені ним дії 

і відносини, на які, законодавець, повинен реагувати запереченням їх дозволеності і 

усуненням їх юридичних наслідків. У таких випадках складно виявити підстави і 

мотиви для негативного реагування правопорядку у відсутності прямого закону. Саме 

тому важливою є законодавча директива, відповідно до якої не дозволено не тільки 

те, що прямо забороняється законом, але також і те, що, хоча не передбачено законом, 

але не відповідає загальноприйнятим поглядам на вимоги чесності, сумлінності, 

справедливості, правдивості, порядності - словом, на всі ті вимоги, які підказуються 

нашим моральним почуттям і правовою свідомістю і на яких засновано більшість 

норм закону. Дотримання членами суспільства цих вимог у своїх взаєминах і створює 

моральні норми в суспільстві. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Вирішення наукових завдань дало можливість сформулювати ряд висновків, 

пропозицій та рекомендацій, спрямованих на досягнення зазначеної мети. 

1. Цивільно-правова політика спрямована на впровадження тих цінностей, 

яких на даному етапі потребує суспільство і держава в цілому. Вона являє собою 

певне багатогранне соціально значуще явище, яке походить від правової політики 

держави. Цивільно-правова політика виступає певним ідеалом цивільного права, який 

необхідно досягти. Основна мета цивільно-правової політики полягає у створенні 

ефективного механізму цивільно-правового регулювання, шляхом створення цілісної 

системи належного правового регулювання суспільних відносин. 

2. Механізм цивільно-правового регулювання – це складна, комплексна 

система об’єктивних (нормативна основа, правовідносини, акти реалізації прав та 

обов’язків) та суб’єктивних (правосвідомість, моральність) правових елементів, які у 

взаємозв'язку і взаємодії сприяють подоланню перешкод на шляху задоволення 

законних інтересів суб'єктів цивільних відносин.   

3. Механізм правового регулювання характеризується телеологічною 

(цільовою) спрямованістю. Для визначення сутності механізму правового 

регулювання необхідне врахування його телеологічного аспекту, який полягає в 

забезпеченні здійснення правового регулювання суспільних відносин та гарантуванні 

стабільності суспільних відносин, встановлення законності та правопорядку. Аналіз 

будь-якого з елементів механізму правового регулювання взагалі та цивільно-

правового регулювання, зокрема, повинен починатися з оцінки його поведінкової 

складової, оскільки саме нею і визначається в кінцевому підсумку склад елементів 

конкретного механізму, їх взаємозв’язок, а також здатність приводити до 

прогнозованого результату в ході ефективної взаємодії. 

4. Механізм цивільно-правового регулювання як цивілістична категорія має 

важливе галузеве значення. Він виражається в тому, що дія механізму цивільно-

правового регулювання поширюється на всі відокремлені групи відносин, які 

становлять предмет цивільного права.  
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5. Вимога моральності є одним з вагомих факторів формування змісту 

цивільно-правових норм, що зумовлюється особливостями  відносин, які 

регулюються нормами цивільного права. Морально-правові принципи є однією з 

найважливіших частин системи принципів цивільного права. Їх наявність свідчить 

про зв'язок морального і правового в цивільному праві, його моральну і духовну 

підставу, дозволяє сформувати позитивне ставлення до реалізації цивільно-правових 

норм в правовій свідомості громадян.  

6. Аналіз цивільного законодавства свідчить про гуманізацію всього 

цивільного права та його частин, все більшому привнесення морально-правових 

категорій в закон. В даний час в ЦК України знаходять безпосередній текстуальний 

вираз такі загальні ідеї, які в раніше не закріплювалися в кодифікованому 

законодавстві, а саме – справедливість, добросовісності та розумності (ст. 3 ЦК 

України).  

7. Добросовісність є правовою нормою, на основі якої будуються всі 

відносини як приватних, так і публічних суб'єктів міжнародного права. Будь-яке 

використання прав в порушення перерахованих умов принципу сумлінності 

розцінюється як зловживання правом. 

8. Проаналізувавши ряд рішень Суду ЄС щодо дотримання принципу 

добросовісності в договірних зобов’язаннях, можна дійти висновку, що загальний 

принцип добросовісності лежить в основі права Європейського Союзу. Разом з тим, 

він є тим принципом, який регулює як загальні, так і спеціальні питання виконання 

зобов'язань, і покликаний не тільки забезпечити належне функціонування установ 

ЄС, але і виступає певним гарантом у відносинах між державами-членами ЄС, 

юридичними і фізичними особами. 

9. Формування сучасних цивільних відносин, які засновані на принципах 

моралі, плюралістичної демократії й поваги до прав людини неможливе без 

застосування суспільної моралі, яку можна визначити, як систему етичних норм, 

правил поведінки, що склались у суспільстві на основі традиційних духовних і 

культурних цінностей, уявлень про добро, честь, гідність, громадянський обов’язок, 

совість і справедливість. Саме завдяки моралі в людині утверджується почуття 

внутрішньої свободи та відповідальності за власні рішення, а тому моральні цінності 

людини називають її життєвими орієнтирами.  

10. Мораль як принцип є вектором для правотворчості, основою для 

правильного розуміння й застосування норм цивільного законодавства. Моральність 

права стимулює та забезпечує добровільне виконання приписів правових норм усіма 

суб’єктами цивільного права, гарантує реалізацію цивільних прав та інтересів кожній 

людині. 

11. Проголошення Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемії 

спонукало до того, що основне завдання будь-якої держави - забезпечення безпеки 

нації, в тому числі і оперативного реагування на будь-яку інформацію, яка містить 

відомості про загрозу національній безпеці. Таким чином, оголошення Всесвітньою 

організацією охорони здоров'я про пандемію стало підставою для прийняття ряду 

правових актів в Україні, що обмежують права і свободи громадян з метою 

недопущення поширення нового коронавіруса. Суд повинен переконатися в тому, що 

застосована міра була повністю виправдана особливими обставинами надзвичайної 
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ситуації і що були забезпечені відповідними гарантіями проти зловживань. 

Дотримуючись принципів справедливості і добросовісності, сторони зможуть 

максимально розподілити настання ризиків в межах чинного договору. Питанням 

розподілу ризиків при настанні вищевказаних обставин, пов'язаних з пандемією і 

схожих ситуацій, слід в майбутньому в договорах застосовувати алгоритм, за яким 

будуть діяти сторони. 

12. Цивільне законодавство європейських країн ототожнює категорію «добрі 

звичаї» з моральністю. При цьому воно не дає точного визначення добрим звичаям, 

обмежуючись фразою про те, що дана норма міститься в кодексі, бо закон повинен 

все передбачити, щоб не допустити небажаних наслідків. Особливістю міжнародних 

актів, котрі стосуються прав людини, є те, що вони насичені поняттями з царини 

моралі. Наявність оціночних понять у міжнародних актах та судових прецедентах 

передбачає високий рівень правової культури і моральної зрілості посадових осіб, 

котрі приймають рішення. На основі проведеного аналізу, можна стверджувати, про 

функціональну єдність таких правових категорій як добросовісність, добрі звичаї та 

зловживання правом. Закріплення єдиної загальної клаузули «моральні засади 

суспільства», дозволить надати судді можливість діяти на суддівський розсуду для 

виправлення недосконалості абстрактних положень закону. 

13. Повертаючись до дискусійного питання щодо доцільності виокремлення 

положення наявності на законодавчому рівні теоретичної категорії «моральні засади 

суспільства» (ч. 4 ст. 13 ЦК, ч. 2 ст. 319 ЦК), враховуючи відсутність на 

національному рівні судової практики застосування даного поняття та відсутності 

тлумачення КСУ, автором було запропоновано внести зміни до ст. 7 ЦК й викласти у 

наступній редакції: 

«Стаття 7. Звичай та добрі звичаї. 

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм (зокрема звичаєм 

ділового обороту) та добрим звичаєм (моральними засадами суспільства). 

Добрим звичаєм (моральними засадами суспільства) є сукупність 

імперативних норм соціальної поведінки, які підлягають дотриманню кожним 

членом суспільства, незалежно від його релігійних, філософських, політичних та 

особистих моральних переконань. 

Звичаєм є правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного 

законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин. 

Звичай може бути зафіксований у відповідному документі. 

2. Звичай, що суперечить договору або актам цивільного законодавства, у 

цивільних відносинах не застосовується.» 

14. За результатами проведеного дослідження було з’ясовано, що в 

проаналізованих міжнародних актах моральні норми використовувались 

законодавцем як критерій визначення меж реалізації прав людини. При цьому, 

моральним нормам при реалізації прав людини найбільша роль відведена у Загальній 

декларації прав людини, найменша - у Конституції України. Зазначене відповідає 

поглядам науковців стосовно того, що взірцем імперативності моралі у праві 

слугують саме міжнародні стандарти захисту прав людини та міжнародне право, де 

наявна певна збалансованість норм позитивного права з природним. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно правового 

регулювання. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю – 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. – Київ, 2021.  

Дана робота є новаторською в частині комплексного дослідження 

особливостей використання моральних засад суспільства при регулюванні цивільних 

відносин. На основі класичної доктрини природнього права, крізь призму поєднання 

вчення про моральність та механізм цивільно-правового регулювання шляхом 

всебічного комплексного аналізу обґрунтовується новий науковий підхід до 

розуміння механізму цивільно-правового регулювання. При цьому визначається, 

місце моральних засад суспільства в системі механізму цивільно-правового 

регулювання. 

Механізм правового регулювання в сфері приватних відносин може мати різні 

прояви, а використання різних методів впливу на суспільні відносини, дозволяє 

визначити характер такого впливу, тому можна стверджувати не тільки про 

теоретичний, а й прикладний  характер досліджень механізму правового 

регулювання. Обґрунтовано можливість реалізації моральних норм на 

нормотворчому та правозастосовному рівнях. Аргументовано необхідність 

включення положення «відповідність моральним засадам суспільства» до загальних 

засад цивільного законодавства. 

Ключові слова: моральні засади суспільства, механізм цивільно-правового 

регулювання, цивільно-правова політика, добрі звичаї, добросовісність, добросовісна 

поведінка, норми моралі, bona fides, tirpis causa. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Валигура Е.Ю. Нравственные основы общества в механизме гражданско-

правового регулирования. - На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности - 12.00.03 - гражданское право и гражданский процесс; семейное 

право; международное частное право. - Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченка. - Киев, 2021. 

Данная работа является новаторской в части комплексного исследования 

особенностей использование моральных принципов общества при регулировании 

гражданской отношений. На основе классической доктрины естественного права, 

сквозь призму сочетания учений о нравственности и механизме гражданско-

правового регулирования, путем всестороннего комплексного анализа 
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обосновывается новый научный подход к пониманию механизма гражданско-

правового регулирования. При этом определяется место моральных принципов 

общества в системе механизма гражданско-правового регулирования. 

Механизм правового регулирования в сфере частных отношений может иметь 

различные проявления, а использование разных методов влияния на общественные 

отношения, позволяет определить характер такого влияния, поэтому можно 

утверждать не только о теоретическом, но и прикладном характере механизма 

правового регулирования. Обоснованно возможность реализации моральных норм на 

нормотворческом и правоприменительном уровнях. Аргументированно 

необходимость включенния положения «соответствие моральным принципам 

общества» к общем положениям гражданского законодательства. 

Ключевые слова: нравственные основы общества, механизм гражданско-

правового регулирования, гражданско-правовая политика, добрые нравы, 

добросовестность, добросовестное поведение, нормы морали, bona fides, tirpis causa. 

 

ABSTRACT 

  

Valigura K. Moral principles of a society in the mechanism of civil law regulation. 

– Qualifying scientific work presented as a manuscript. 

Dissertation thesis undertaken in research specialization 12.00.03 –civil law and civil 

process; family law; international private law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

Moral foundations of any civilized and democratic society have always been relevant 

in academic literature and legal practice. The effectiveness of civil legislation is thereby 

largely predetermined by the ability of national law to adequately regulate the processes that 

are regularly arise in society. With regard to this latter aspect, presented dissertation is 

innovative in terms of a comprehensive study on the peculiarities of the society’s moral 

principles implementation in the civil relations regulation. Based on the classical doctrine 

of natural law, by combining the doctrine of morality and the mechanism of civil law 

regulation, the author investigates and develops holistically new scientific approach to 

understanding the mechanism of civil law regulation. This, is turn, defines the role of the 

society’s moral foundations in the system of civil law regulation. It is argued that the 

mechanism of legal regulation in the private relations domain might take a number of forms. 

Thus, it is quite logical that the use of different methods of influencing the public relations 

will reveal itself in different ways both in theoretical and practical perspectives. The 

aforesaid idea has scientifically shaped the authors “academic quest”. 

According to the traditionally established rules, presented scientific investigation 

consists of the following structural units: introduction, three chapters that logically and 

consistently consolidate the nine paragraphs and conclusions. 

Introduction as the central part of any dissertation includes theoretical, ideological 

and methodological prerequisites for the main part of the investigation.  
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Chapter I “The theoretical basis for determining the nature of the category of the 

“mechanism of civil-law regulation” is of theoretically-methodological nature and focuses 

predominantly on the following issues: 1) civil law policy as the basis of the mechanism of 

civil law regulation: 2) the variety of conceptual approaches to understanding the concept 

and structure of the civil law regulation mechanism; 3) distinction between the mechanism 

of legal regulation with the other related categories; 4) methodological background in the 

investigation of the mechanism of civil law regulation. 

A key message of the Chapter II “Morality in the field of civil law regulation of public 

relations in Ukraine” is in addressing two basic questions: 1) civil law aspects of the 

interaction between the law and morality; 2) factors in formation of the idea of morality in 

contemporary civil law. 

The investigation starts by providing a number of doctrinal concepts aimed at the 

substantiation of different approaches to the synergy between two fundamental ideas, 

namely, the law and morality. On the basis of critical assessment, it is stressed that the unity 

of morality and law is based on the same absolute values, embodied in the form of ideas, 

ideals, principles and norms. It is asserted that alongside with the civil law norms, the moral 

principles of civil legislation make it possible to endow the legal regulation of civil relations 

within societies’ fundamental assumptions about human rights and freedoms. 

The final Chapter III “The characteristic features of the functioning of the concept of 

“morality” as an evaluative category in civil law” places greater attention to the following 

aspects: 1) moral foundations of society as an evaluative category of civil law; 2) moral and 

legal principles as regulation instruments in civil law relations; 3) the value of moral norms 

in the civil legislation of Ukraine and foreign countries. After identifying the evaluation 

categories in the text of laws, the thesis proposes universal human moral values, imbued 

with the idea of the rule of law, which corresponds to the natural rights of an individual and 

the highest justice. This made it possible to argue that to protect morality, it is unacceptable 

to impose general and effective restrictions on human rights, in particular on freedom of 

speech.  

In the Conclusions, the author offers generalized theoretical and practical 

recommendations on how to resolve the issues outlined in the Introduction. Specifically, the 

author answers the question regarding the theoretical category “moral foundations of 

society” (stipulated in part 4 of Article 13 of the Civil Code, part 2 of Article 319 of the 

Civil Code), given the absence at the national level of judicial practice of the application of 

this concept and the lack of interpretation by the Constitutional Court of Ukraine, it is 

suggested to amend the Article 7 of Civil Code of Ukraine. 

Key words: moral principles of society, mechanism of civil law regulation, civil law 

policy, fair practices, good faith, good-faith behavior, moral norms, bona fides, tirpis causa. 
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