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ПЕРЕДМОВА

Канонічне право як нормативна дисципліна виклада-
ється не тільки в духовних семінаріях і академіях, але й на 
багатьох гуманітарних факультетах світських вищих на-
вчальних закладів. Проте національного вузівського під-
ручника з цієї дисципліни досі немає. Загалом викладачі 
послуговуються літературою католицької чи православ-
ної традиції, адаптуючи її до завдань відповідних курсів 
і спецкурсів, які читаються кафедрами теорії держави і 
права, філософії і релігієзнавства тощо. Прикладом такої 
адаптаційної роботи може бути колективна праця “Ка-
нонічне право” (2007 рік) за редакцією В.Лубського. Цей 
навчально-методичний посібник підготовлений для по-
треб філософського факультету Київського національно-
го університету імені Т.Шевченка.

Із літератури церковного характеру найчастіше вико-
рис товуються праці Л.Джерози “Каноническое право в  
католической церкви” (1996 р.), В.Ципіна “Церковное пра-
во: учебное пособие” (1996 р.), П.Ерде “Церковне консти-
ту ційне право” (1998 р.) та інші, видані українською та ро-
сійською мовами. Інших праць італійських, німецьких  та  
французьких каноністів, на жаль, дуже мало (або фактич-
но вони відсутні) навіть у найбільших бібліотеках Ук ра їни. 
Більше того, світська освіта вимагає критичного під ходу у 
виборі тем з-поміж апологетичної конфесійної  лі тератури 
чи наявних коментарів різних кодексів кано ніч ного права. 
Наприклад, у викладанні канонічного права, з одного боку, 
не можна ігнорувати досвідом католицької  цер кви в теоло-
гічному обґрунтуванні канонічного права, а  з іншого – для 
української студентської аудиторії не мо же бути сприй-
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нятною концепція вивчення дисципліни,  за пропонована 
російським автором В.Ципіним, у праці  яко го канонічне 
право ототожнюється із церковним, а ос тан нє віддзерка-
лює традицію Російської православної цер кви.

Цілком очевидно, що назріла необхідність у забезпечен-
ні студентів, які вивчають канонічне право, якісними під-
ручниками. Але вирішення цієї проблеми вимагає часу і 
зусиль – результатів методологічних пошуків та апробації 
широкого кола різнопланової навчально-методичної літе-
ратури. У цьому зв’язку автори посібника поставили кілька 
завдань: показати практику канонічної творчості у різних 
культурних і церковних контекстах; висвітлити проблемні 
теми, питання яких ідентифікуються з канонічним правом, 
але апріорі більше пов’язані з історичними процесами; ви-
знаючи аргументи теологів щодо автономності канонічного 
права як церковної дисципліни (права церкви), все ж таки 
відійти від суто апологетичного чи конфесійного розумін-
ня канонічного права. Досвід викладання дисципліни пере-
конує, що такий підхід дає можливість студентам краще 
осмислити сутність канонічного права, значною мірою са-
мостійно розібратися у його специфіці. Сподіваємось цьому 
сприятиме і міждисциплінарний характер посібника. Кано-
нічні питання становлять теоретичну основу церковної іс-
торії, тому вивчення окремих подій і явищ в історії східного 
християнства або українського православ’я послужить до-
датковим (зовнішнім) орієнтиром в оцінці канонічного пра-
ва як інструментарію суспільно-церковного розвитку.

Разом з тим, головною метою посібника чи вивчення 
ка нонічного права на основі запропонованої авторами 
кон  цепції є спроба дати науково-обґрунтовану відповідь 
на  виклик щодо “неканонічності” церкви. У розробці такої 
нав чальної літератури неможливо уникнути методологіч-
них прорахунків, тому автори посібника звертаються до 
фа хівців з проханням висловити критичні зауваження та 
по бажання. Очевидно, що професійне колективне обгово-
рення здобутків і помилок різних редакцій пришвидшить 
ви дання цікавого і популярного підручника з канонічного 
пра ва.
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