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ПЕРЕДМОВА

Канонічне/церковне право як нормативна дисципліна ви-
кладається не тільки в духовних семінаріях і академіях, але й на 
багатьох гуманітарних факультетах світських вищих навчаль-
них закладів. Проте національного вузівського підручника з 
цієї дисципліни досі немає. Загалом викладачі послуговуються 
літературою католицької чи православної традицій, адаптую-
чи її до завдань відповідних курсів і спецкурсів, які читаються 
кафедрами теорії держави і права, філософії і релігієзнавства 
тощо.

Із літератури церковного характеру найчастіше використо-
вуються праці Л. Джерози «Каноническое право в католичес-
кой церкви» (1996 р.), В. Ципіна «Церковное право: учебное 
пособие» (1996 р.), П. Ерде «Церковне конституційне право» 
(1998 р.) та інші, видані українською та російською мовами. Ін-
ших праць італійських, німецьких та французьких каноністів, на 
жаль, дуже мало (або фактично вони відсутні) навіть у найбіль-
ших бібліотеках України. Більше того, світська освіта вимагає 
критичного підходу у виборі тем з-поміж конфесійної літерату-
ри чи наявних коментарів різних кодексів канонічного права. 
Наприклад, у викладанні канонічного права, з одного боку, не 
можна ігнорувати досвідом католицької церкви в теологічному 
обґрунтуванні канонічного права, а з іншого – для української 
студентської аудиторії не може бути сприйнятною концепція ви-
вчення дисципліни, запропонована російським автором В. Ци-
піним, у праці якого канонічне право ототожнюється із церков-
ним, а останнє віддзеркалює традицію Російської православної 
церкви. Разом з тим, спроби написання не конфесійної підруч-
ної літератури з даної дисципліни деякими сучасними вітчизня-
ними науковцями виявилися невдалими, тому доводиться гово-
рити лише про негативний досвід у цьому напрямку. Поодинокі 
репрезентовані праці не завжди вмотивовано побудовані на 
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основі еклектичних конструкцій та/чи силувано укладені з тек-
стів конфесійних і світських видань, де поряд з канонічними 
питаннями подається почасти не пов’язаний з ними фактичний 
матеріал з церковної історії або державно-церковних відносин, 
нерідко висвітлюються запозичені конфесійні інтерпретації в 
оцінках тих чи інших явищ.

Цілком очевидно, що назріла необхідність у забезпеченні 
студентів, які вивчають канонічне/церковне право, якісними 
підручниками. Але розв’язання цієї проблеми вимагає часу і 
зусиль – результатів методологічних пошуків та апробації ши-
рокого кола різнопланової навчально-методичної літератури. 
У цьому зв’язку автор запропонованого посібника поставив 
кілька завдань: показати практику та досягнення канонічної 
творчості у різних культурних і церковних контекстах; розкри-
ти проблемні теми, питання яких ідентифікуються з канонічним 
правом, але апріорі більше пов’язані з історичними процесами 
або політичними мотивами; визнаючи аргументи теологів щодо 
автономності канонічного права як церковної дисципліни (пра-
ва церкви), все ж таки відійти від суто апологетичного чи кон-
фесійного розуміння канонічного права. Вирішення означених 
завдань не лежить в площині висвітлення змісту правових норм 
як внутрішньої структури церковної спільноти (елементів кон-
ституції церкви, практичного застосування, сопричастя тощо). 
Для цього існують відповідні конфесійні кодекси. Головна мета 
полягає в тому, щоб на основі зіставлення правового досвіду 
та церковної дійсності, як не завжди сумісних, а почасти й су-
перечливих тенденцій, дати науково-обгрунтовану відповідь на 
повсякчасні виклики щодо «неканонічності» церкви, автоке-
фальності, вселенського визнання помісних церков, актуаль-
ні передусім для сучасної української церковно-православної 
ситуації. Досвід викладання дисципліни переконує, що такий 
підхід дає можливість студентам краще осмислити сутність 
канонічного права, значною мірою самостійно розібратися у 
його специфіці. Сподіваємось цьому сприятиме і міждисциплі-
нарний характер праці. Канонічно-церковні питання становлять 
теоретичну основу церковної історії, тому вивчення окремих 
подій і явищ з історії східного християнства або українського 

православ’я послужить додатковим (зовнішнім) орієнтиром в 
оцінці права церкви як інструментарію вивчення суспільно-цер-
ковного розвитку.

У розробці такої навчальної літератури неможливо уникнути 
методологічних прорахунків, тому автор посібника звертаєть-
ся до фахівців з проханням висловити критичні зауваження та 
побажання. Очевидно, що професійне колективне обговорен-
ня здобутків і помилок різних редакцій пришвидшить видання 
універсального й водночас цікавого і популярного підручника 
з канонічного/церковного права для світських вищих навчаль-
них закладів.
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