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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах розвитку філософсько-
релігієзнавчих досліджень, зорієнтованих на вивчення національної культури, 

виникає необхідність переосмислення тих теоретичних та методологічних знань, 
що були покладені в основу вітчизняної філософської науки за радянських часів.  

Духовний поступ кожної країни пострадянського простору потребує  
вивчення національної філософії та релігії, історії, що не може здійснюватися на 
попередніх засадах.  Історія держави належить до тих суспільних наук, які  мають 
безпосереднє відношення і до права, і до релігії. Багато держав запозичили та 
використовують досвід релігійного життя і водночас визначають статус релігійних 
організацій та декларують реалізацію принципу свободи совісті. Філософсько-
релігієзнавчі дослідження проблеми взаємовідносин держави і церкви сти-
мулюються і моральними, і світоглядними факторами. Нині такі науки, як 
політологія, соціологія, психологія, культурологія, історія, етнографія, 
накопичили різноманітні знання, що потребують філософського осмислення та 
узагальнення. Виникла гостра необхідність у дослідженні людини як спе-
цифічного феномена. У зв’язку із цим зростає інтерес до релігії як до передумови 
збереження власного Я і соціуму, розуміння себе та інших людей. 

В українському суспільстві сьогодні з-поміж провідних тенденцій виділяють 
тяжіння до релігії як до однієї з центральних сфер людської життєдіяльності. 
Церква є інституцією, яка аналізується у контексті сучасних глобалізаційних 
процесів, тих трансформацій та змін, що є типовими для нашого соціуму. 
Характерною рисою сьогодення України є актуалізація питань, що стосуються 
формування світогляду особистості, її самоідентифікації. Йдеться про аналіз 
взаємовідносин релігії та права в політологічному, культурологічному, 
релігієзнавчому, аксіологічному  вимірах. 

Важливими залишаються  дослідження процесу формування канонічного 
права в ході історичного поступу, а також церковних інституцій, які складалися у 
взаємозв’язку з ним. Оскільки канонічне право – це норма, взірець, догма права і 
основою його є правила святих апостолів, вселенських, помісних соборів, то воно 
безпосередньо пов’язане з життям самої церкви: з одного боку, канонічне право є 
величиною постійною, а з іншого – прагне перебувати  у зв’язку з нагальними 
потребами сьогодення. У східнохристиянській патристиці використовувалося 
поняття «церковне право». Однак фактично обидва поняття є тотожними. 
Системне дослідження канонічного права не тільки надає можливість 
усвідомлення певних тенденцій минулого, але й забезпечує розуміння 
взаємозв’язку між релігією і правом у соціокультурному просторі сучасної 
України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація 
виконувалась у межах комплексної наукової програми Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного розвитку України 
в умовах світових процесів глобалізації», науково-дослідної роботи № 06БФ041 – 
01 філософського факультету «Філософсько-світоглядні та політологічні аспекти 
гуманітарного розвитку сучасного суспільства» та науково-дослідницької 



2

тематики кафедри релігієзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка. 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є цілісне 
дослідження канонічного права, розкриття історії його формування та сучасних 
модифікацій. 

Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення наступних 
завдань: 

- визначити на основі сучасних теоретико-методологічних підходів ключові 
поняття дослідження; 

- дослідити канонічне право в період зародження і поширення 
християнського вчення та його законів;  

- провести історичний та компаративний аналіз праць християнських авторів 
та авторів трактатів із канонічного права;  

- з’ясувати роль, місце та значення канонічного права в добу середньовіччя; 
- виявити специфічні  й  типові характеристики джерел канонічного права; 
- встановити видову різноманітність та ієрархічну структуру джерел 

східнохристиянського канонічного права і скласти їх порівняльну   
характеристику на сучасних теоретико-методологічних засадах; 

- розкрити сутність та специфіку процесу систематизації джерел  
християнського канонічного права на різних стадіях та етапах його розвитку; 

- виявити сучасні тенденції канонічного права і виявити його вплив на 
соціокультурний простір. 

Об’єктом дослідження є  канонічне право. 
Предметом дослідження є джерела християнського канонічного права, які 

досліджуються в контексті нормативно-регулятивної діяльності східно-
християнської церкви. 

Теоретико-методологічна основа дослідження. Методологічною основою 
дослідження є роботи провідних українських і зарубіжних філософів та 
релігієзнавців, які обґрунтували принципи філософського, історичного, 
соціокультурного й політичного аналізу релігійних явищ – В. Андрущенка, 
В. Бондаренка, А. Глушака, Т. Горбаченко, А. Гордієнка, В. Горського, Л. Гу-
берського, Є. Дулумана, В. Єленського, М. Заковича, М. Кирюшка, А. Колодного, 
Л. Конотоп, П. Кралюка, С. Кримського, В. Лубського, М. Лубської, О. Марченка, 
М. Мокляка, М. Поповича, О. Предко, М. Рибачука, О. Сагана, П. Сауха, 
Є. Торчинова, Є. Харьковщенка, А. Чернія, В. Шинкарука, О. Шуби, П. Яроцького 
та ін. 

З метою розв’язання поставлених завдань автор застосовує 
загальнометодологічні принципи наукового дослідження. Були використані як 
традиційні методи наукового дослідження (аналіз і синтез, системний метод), так і 
феноменологічний та інтерпретаційний методи для розкриття особливостей 
трансформації норм канонічного права; структурно-функціональний метод був 
необхідний для виявлення місця канонічного права в системі правових норм та 
місця джерел канонічного права серед інших правничих джерел; компаративний 
метод використовувався в процесі дослідження характерних рис та систематизації 
джерел християнського канонічного права. Застосування компаративного методу 
дало змогу виявити як спільні, так і відмінні риси джерел канонічного права у 
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порівнянні з джерелами світського права. У процесі дослідження використані 
також методи, що напрацьовані каноністикою. На основі історично-догматичного 
методу аналізуються  особливості та процес систематизації джерел канонічного 
права в історичному русі людства. Використання автором цих методів ґрунтується 
на загальнонаукових принципах об’єктивності, історизму, світоглядного 
плюралізму, гуманізму, системності, толерантності та позаконфесійності. 

Джерельну базу дослідження становлять праці вчених-каноністів, а також 
наукові здобутки вітчизняних та зарубіжних філософів і релігієзнавців. Такими 
роботами є дослідження М. Александрова, С. Алексеєва, В. Анісімова, Е. Аннерса, 
К. Барта, В. Бєднова, С. Зівса, С. Кечекьяна, П. Рабіновича, Е. Рашковського, 
Л. Сюкіяйнена, В. Чіркіна, А. Шебанова; праці сучасних дослідників-правознавців 
– В. Копєйчикова, В. Котюка, М. Матузова, П. Музиченко, Г. Муромцева, 
Ю. Оборотова, П. Рабіновича, Ю. Тихонравова, В. Хропанюка, а також доробок 
відомих дореволюційних учених-юристів – О. Карташова, Б. Кістяківського, 
Н. Коркунова, Л.І. Петражицького, В.І. Сергієвича, Є. Трубецького, В. Хвостова та 
ін. Важливе значення для дослідження мали праці відомих учених-каноністів  – М. 
Горчакова, М. Заозерського, М. Красножена, О. Лотоцького, А. Мірлєса, 
єп. Никодима (Мілаша), М. Остроумова, А. Павлова, А. Покровського, І. Попова, 
Р. Поптодорова, М. Суворова, М. Фіолетова, В. Ципіна. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше в 
релігієзнавстві було проведено ґрунтовний системний аналіз текстів учених-
каноністів, розкрито їх значення для східнохристиянського канонічного права та 
нормативно-регулятивної діяльності церкви. 

Найсуттєвіші наукові результати, які висвітлюють новизну дисертаційної 
роботи, внесок автора у розробку проблеми і виносяться на захист, 
конкретизуються у наступних положеннях: 

Вперше: 
-  на основі сучасних теоретико-методологічних принципів розкрито 

системний характер організації канонічного права, що обумовлено вимогами до 
права римських пап та системністю самих історично визначених правовідносин, 
формою прояву яких і є канонічне право;   

- розвинуто уявлення про інституції канонічного права в межах певних 
соціально-політичних умов і обґрунтовано як визначальну особливість їх 
спрямованості інтеграційність та релігійність;  

- надано аналіз джерел канонічного права – трактатів, декреталій, глос, 
канонів тощо  –  з метою формування нового уявлення про єдину систему 
праворозуміннія, яке в середньовічній Європі могла створити тільки релігія; 

- встановлено, що каноністика – це наука про норми канонічного права; 
вона є нормативною і впливає на законотворчу діяльність церкви як norma 
normans (норма для формування норм); каноністика спирається на історичний і 
юридичний досвід церкви, а також досвід світської юриспруденції, та репрезентує 
свої пропозиції  delegibusferendis (щодо складання законів); головними сферами 
дослідження каноністики є методологія й аксіологія канонічного права, історія 
канонічного права, догматика канонічного права, взаємовідносини між церквою і 
державою.  
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Уточнено: 
- що джерела, які є основою канонічного права у середньовіччі, – це 

правничі документи. По-перше, це накази, грамоти, заповіти, протоколи судів, 
податкові звіти тощо, які були видані або укладені адміністрацією світської влади. 
Адміністрація церковної влади складала та видавала духовні юридичні документи, 
наприклад канони соборів та синодів, збірки церковного права, протоколи 
церковних судів і списки справ, підготовлених до слухання в цих судах, картулярії 
ченців та інше. По-друге, значна частина хронік, анналів та інших наративних 
джерел вміщує описи судових процесів та судових позовів, що виникають із 
майнових суперечок, угод, злочинів та покарань злочинців, а також сімейних 
суперечок – шлюбів, розлучень, розподілу майна та ін. Навіть поети середньовіччя 
використовували мову права для того, щоб описувати правові наслідки любові та 
шлюбу, зради і лжесвідчень, насилля і смерті;  

- на основі аналізу канонічної юриспруденції як прообразу 
міжнародного права та підґрунтя для зародження національних правничих систем 
розширено уявлення про об’єктивну природу канонічного права;  

- що форми та різновиди джерел канонічного права східнохристиянської 
церкви характеризуються складною внутрішньою структурою, що не редукується 
до лінійної суми джерел, інтегрованих у ній. 

Набуло подальшого розвитку: 
-  положення про те, що системи християнських цінностей і духовних 

орієнтирів сучасної цивілізації взаємодоповнюють одна одну і потребують одна 
одної; сучасний світ не може існувати без релігійних цінностей, які виступають 
своєрідними  «обмежувачами» для злочинності, ницості, маргінальних проявів та 
ін.; такі цінності – це свідомий вибір кожної людини; їх освоєння, засвоєння та 
присвоєння відбувається на ґрунті моральнісних засад особистості; 

- положення про те, що християнське вчення має універсальний 
характер, на відміну від інших традиційних релігій, і тому й цінності сучасного 
світу є цінностями універсальними: вони легко адаптуються до будь-якого 
національного контексту, не порушуючи його національної ідентичності та 
національної культури.  

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів дослідження 
полягає у з’ясуванні ролі канонічного права як нормативно-регулятивної системи 
східнохристиянської церкви, аргументуванні ефективності використання 
християнських канонічних текстів у загальноцивілізаційних і загальнокультурних 
процесах та популяризації писемної спадщини християнства в цілому і право-
славної церкви зокрема. Одержані у роботі наукові результати мають теоретико-
методологічне значення для сучасних досліджень пам’яток християнської 
писемної культури. 

Практичне значення виконаної дисертації визначається тим, що 
методологічні підходи і сформульовані на їх основі теоретичні положення та 
висновки можуть бути використані при розробці нормативних курсів із 
релігієзнавства, історії філософії; у релігієзнавчих дослідженнях, а також у 
дослідженнях з історії релігії, історії культури, етики, культурології, дослідженнях 
християнської писемної культури. 
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Особистий внесок здобувача. Дисертація є результатом самостійної 
роботи. Положення наукової новизни та висновки  дослідження одержані автором 
самостійно. 

Апробація результатів наукового дослідження. Основні теоретичні 
положення та висновки дисертації обговорювалися на засіданні кафедри 
релігієзнавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Результати дослідження оприлюднені автором у доповідях на наукових 
конференціях. Це, зокрема, Міжнародна наукова конференція «Дні науки 
філософського факультету – 2012» (м. Київ, 18–19 квітня 2012 р.); Міжнародна 
науково-практична конференція, присвячена Міжнародному всесвітньому Дню 
здоров’я – 2012 (м. Київ, 5–6 квітня 2012 р., секція «Релігія і право про здоровий 
спосіб життя»); Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 
Міжнародному всесвітньому Дню здоров’я – 2013 (м. Київ, 4–5 квітня 2013 р., 
секція «Релігія і право про здоровий спосіб життя»).  

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи відображені у восьми 
публікаціях – п’яти статтях, що вміщені у фахових виданнях ДАК Міністерства 
освіти і науки України, та 3 тезах доповідей, опублікованих у збірниках 
міжнародних наукових і науково-практичних конференцій. 

Структура дисертаційної роботи обумовлена логікою розкриття теми й  
специфікою предмета, а також метою та головними завданнями наукового 
дослідження. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку 
використаної літератури та джерел, що включає 249 позицій. Загальний обсяг 
роботи становить 169 сторінок, основний текст – 148 сторінок.  

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У Вступі обґрунтовується актуальність теми дослідження, визначаються  

об’єкт, предмет, мета та завдання дисертації, методологія дослідження, 
розкривається наукова новизна, теоретичне та практичне значення дослідження, 
з’ясовується зв’язок роботи з науковими програмами, наводяться дані про 
публікації та апробацію результатів дисертаційної роботи.  

У першому розділі «Аналітичний огляд літератури та методологія 
дослідження»  присвячений визначенню поняття «джерела права» у каноністиці, 
аналізу основних релігійно-правових підходів до визначення поняття «канонічне 
право», загальним методологічним проблемам релігієзнавчих досліджень, що 
пов’язані з вивченням першоджерел; розкриттю поглядів на джерела права в їх 
історичній динаміці; виявленню характерних рис джерел канонічного права у його 
співвідношенні з іншими джерелами – світським правом та іншими релігійними 
правовими системами. Розглядається проблема дефініції поняття «джерела права», 
розв’язання якої має вирішальне значення для подальшого компаративного 
аналізу різних видів джерел канонічного та світського права. 

Нині в Україні спостерігається неабиякий інтерес до релігії та релігійних 
канонів. Цей інтерес є свідченням того, що релігійна правова культура і канонічне 
право як її невід’ємна частина, яка ґрунтується на великій римській правовій 
культурі, повинні розглядатися у контексті світової, зокрема європейської, 
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культури. Більшість джерел, що збереглися в Європі ще від часів середньовіччя, – 
це правничі документи.  

Канонічне право, особливості його виникнення та особливості його 
функціонування досліджували як українські, так і зарубіжні вчені – Є.Аннерс, 
М.Барг, Ж.-Л.Бержель, Г.Дж.Берман, Є.Гергей, Ж.ле Гофф, E.Eрліх, Ф.Жені, 
Є.Канторович, Я.Канторович, В.Козленко, В.Лубський, Р.Скальфі, К.Шіллер. 
Шведський дослідник Є. Аннерс у праці «Історія європейського права» простежує 
генезу європейського права від давнини до наших часів, при цьому аналізує 
єгипетське, вавилонське, грецьке і римське право, а також  правничі елементи у 
середньовіччі, Новому часі та ін. У праці французького вченого   Ж.-Л. 
Бержеля «Загальна теорія права» аналізуються особливості сучасних підходів 
зарубіжної юридичної школи до загальної теорії права, при цьому автор розглядає 
всі аспекти цієї теорії – від юридичної антропології до системи правосуддя. 
Англійський дослідник Г.Дж. Берман у праці «Західна традиція права» розгортає 
об’ємну картину виникнення правових понять і правових закладів Нового часу, які 
своїм корінням сягають папської революції. Автор розглядає цей період як такий, 
коли західна церква відстояла свою політичну, правову єдність і власну 
незалежність від імператорів та феодалів. Німецький автор К. Шіллер у праці 
«Вчені протилежних світів. Про гуманістичні ідеали ХХ ст.», що була видана у 
Франції, розкриває головні ідеї школи «вільного права» (Е. Ерліх, Г. Канторович, 
Ф. Жені), які у XX столітті поширилися в Австрії, Франції, Німеччині та інших 
країнах Західної Європи. Праця італійського дослідника Л. Джерозі «Канонічне 
право в католицькій церкві» присвячена історичному і компаративному аналізу 
канонічного права, розкриттю його змісту як єдності політичного, релігійного та 
економічного компонентів. Дослідницьку увагу привертає і ґрунтовна 
монографія французького вченого М. Вульфа «Історія філософії Середньовіччя», у 
якій він ретельно досліджує особливості становлення та процес формування 
канонічного права у Західній Європі. При цьому автор звертає увагу саме на 
історичні характеристики цього процесу. В плані методології дослідження 
важливими є стаття італійського вченого Р. Бертоліно, у якій він обґрунтовує 
значення та смисл віри у законах та обрядах церкви, а також стаття Є. Корекко про 
необхідність духовного виправдання та обґрунтування латинського канонічного 
права в новому «Кодексі канонічного права», який обговорювався на П’ятому 
Міжнародному конгресі представників канонічного права в Університеті св. Павла 
(м. Оттава). Загалом канонічне право розглядається як частина релігійного права,, 
що виступає регулятором тих відносин, які задовольняють та врегульовують 
життєдіяльність релігійної спільноти, релігійного утворення, церкви як інституції. 

У другому розділі «Канонічне право: східнохристиянські традиції 
історія виникнення та становлення»  присвячений аналізу різновидів джерел 
канонічного права, особливостей їх формування та функціонування у процесі 
виникнення й становлення канонічного права. 

У підрозділі 2.1. «Джерела канонічного права» наголошується, що 
формування канонічного права – це визначна доба в історії європейського права, 
яка інтегрує історію християнства, види правового регулювання, розкол у 
християнстві, церковне судочинство та ін. Значущість норм канонічного права у 
християнських народів визначалася цілою низкою факторів: канонічне право 
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розроблялося християнською церквою на ґрунті традицій античності, стародавньої 
філософії й римської правової культури. На основі  пізнього римського права були 
створені кодекси, що безпосередньо використовувалися  в практиці церковних 
судів. 

Джерела канонічного права – це фактично ранньохристиянська література, 
спільна для західної та східної церков. Відправним було Священне Письмо 
(Старий Завіт та Новий Завіт з тими винятками, що були встановлені католицькою 
теологією). Важливим історично-релігійно-правовим джерелом були твори отців 
церкви – Василя Великого, Григорія Нисського, Іоанна Златоуста. Їх працям було 
надано статус рівноапостольного тлумачення Євангелія і богословської доктрини 
Письма. За ними було встановлено головні церковні догмати і обряди, розписано 
порядок виконання обов’язків священицької та єпископської посад, окреслено 
критерії церковних таїнств і визначено найголовніші порушення церковних 
правил – від найдрібніших до віровідступництва та єресей. Подібного значення 
набули й постанови церковних соборів. Саме церковні собори встановили 
найважливіші правила у віровченні, у ставленні до єретичних вчень і відхилень від 
церковного канону. 

Усі початкові джерела канонічного права, за винятком римського права, 
були однаково і теологічними, і літературними, і лише виходячи з цього – 
загальноправовими: культурний потенціал канонічного права (у              
передвизначенні  – потенціал духовних багатств, які здатні захистити людину від 
«демонічних сил» природи та суспільства) міститься в особливостях правової 
«матерії». Правова «матерія» втілена в текстах писемності.         

Часом зародження канонічного права орієнтовно вважається IV століття, 
коли був укладений збірник правил, який приписується першим апостолам, – 
Апостольські конституції. Важливе значення в західній церкві мали постанови, так 
звані декреталії, що видавалися папою. Перші декреталії з’явилися у IV столітті. 
Поступово вони стали набувати дедалі більшого правничого характеру, адже 
встановлювали правила внутрішньоцерковного життя, обов’язки 
церковнослужителів і мирян. У VIII столітті в імперії Каролінгів з’явився перший 
досвід західної церкви в систематизації церковного права – Codex canonum 
Ecclesia romani. Його укладання приписується римському ченцеві Діонісію 
Малому (VI століття). Велике значення для систематизації та формування 
канонічного права мало зібрання документів, підготовлених видатним іспанським              
філософом, єпископом Ісидором Севільським (VII століття). У праці Collectio він 
узагальнив найважливіші постанови церковних соборів, що відображали церковне 
право в його історичному розвитку. У XII столітті під впливом відроджених 
традицій римського права  італійський монах Граціан зробив нову кодифікацію 
канонічного права. Його декрет «Гармонія неузгоджених канонів» – перша з 
авторитетних компіляцій – з’явився приблизно в 1140 році у Болоньї внаслідок 
ретельного дослідження римського цивільного права. Текст поділявся на 
три частини. У першій частині окреслювалися історичні права церкви та її 
суб’єкти, у другій визначалися «36 причин початку церковного суду» (права 
єпископів та правила юрисдикції), у третій – норми, що стосувалися свободи 
церкви, порядок літургійних обрядів, норми шлюбу та ін. У цілому в ньому було 
зведено близько 3800 канонічних текстів. Декрет Граціана здобув офіційне 
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визнання папського престолу. На основі цього Декрету виникла власна церковна 
школа систематизаторів права – каноністів. Наприкінці  XII століття Бернард із 
Павії доповнив Декрет ще одним збірником декреталій. Він був укладений уже за 
схемою, виробленою на основі канонічного права: судді – система судочинства – 
церковнослужителі – шлюби – злочин. Надалі ця схема 
розкриватиме саме особливості змісту канонічного права і стане  офіційною. 

Однією з найважливіших класифікацій джерел права є розподіл на 
матеріальні і формальні, що в сукупності становлять універсум так званого 
позитивного діючого права. Розуміння терміна «матеріальне джерело права» 
суттєво змінювалось, починаючи з другої половини XІX століття до сьогодні. 
Матеріальним джерелом права вважали «нормоутворюючу волю»                   (М. 
Александров), «всі джерела діючого права» (М. Заозерський), «Божественну 
волю… і церковне законодавство, звичай та світське законодавство з церковних 
питань» (М. Остроумов), «осіб та інституції, що створюють правові норми» (В. 
Ципін), «матеріальні умови життя суспільства, сукупність різнотипних факторів» 
(Ф. Хайек). Відтак, каноністика у східному християнстві упродовж свого 
існування не обґрунтувала об’єктивних критеріїв розподілу джерел канонічного 
права на матеріальні і формальні (Е. Аннере,     К. Барт, Н Дювернуа).     

Сучасні дослідники виділяють церковну, державну та Божественну волю як 
джерела канонічного права. 

У підрозділі 2.2. «Особливості функціонування канонічного права: 
православ’я і католицизм» досліджуються специфічні прояви канонічного права у 
східно- і західнохристиянській традиціях.  

Церковні закони, які були пов’язані зі світським законодавством,  більше 
залежали від місцевих умов, ніж, наприклад, христологічні суперечки. Тому в 
галузі церковного права, задовго до офіційного розподілу церков у 1054 році на 
католицьку і православну, формуються основи, які поглиблювали різницю між 
східним і західним християнством. Однак саме розподіл церков і призвів до 
виникнення питання про канонічне право. 

Для релігійно-правових систем головними є ті положення, що викладені у 
священних книгах релігій, на доктрини яких спираються ці системи. Для 
християнської спільноти головними приписами є положення Біблії, які 
обґрунтовують засади християнського віровчення та культу, розкривають 
парадигму християнського світогляду. Безперечно, в тексті Біблії не існує 
систематизації релігійних і правових норм, але  існують початкові правила та 
норми, що врегульовують життя як спільноти, так і окремої людини. Система 
моральнісних цінностей, норм та принципів, що викладені в Біблії, ґрунтовно 
вплинула на процеси формування канонічного права як у східнохристиянській, так 
і в західнохристиянській традиціях. Важливе місце в  системі джерел канонічного 
права посідає канонічно-правовий звичай як різновид правового звичаю, що має 
певні особливості. Однією з головних форм існування канонічних звичаїв є 
церковне передання. Вчені-каноністи практично не приділяли увагу дефініції 
поняття «канонічно-правовий звичай», але визначали його в цілому. Канонічно-
правовий звичай – це такий канонічний припис, що сформувався у зв’язку з 
повторенням юридично значущих дій упродовж певного відрізку часу і  
включений до системи теперішнього релігійного права. Канонічний звичай для 
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інтеграції у правову систему має відповідати певним вимогам. Він повинен мати 
історію виникнення, бути обов’язковим, відповідати критерію розумності.        

У сучасній Україні в житті церков існують канонічно-правові угоди двох 
типів – внутрішньоцерковні й зовнішньоцерковні. Окрім того, існують й угоди, що 
ґрунтуються на нормах світського права і діють на територіях тих держав, де існує 
певна релігійна спільнота. 

У третьому розділі «Особливості функціонування канонічного права в 
сучасності східнохристиянський контекст» розкриваються головні 
характеристики канонічного права, специфіка функціонування канонічного права, 
зумовлені демократичними процесами і змінами в християнській релігії. 

З’ясовано особливості систематизації джерел канонічного права та його 
функціонування в сучасному соціокультурному просторі. Розкрито особливості 
специфіку канонічного права у зв’язку з модифікаціями східного християнства та 
розгортанням демократичних процесів. Сучасне християнське канонічне право 
аналізується як автономна надкорпоративна правнича система, яка входить до 
корпусу релігійного права. 

У підрозділі 3.1. «Канонічне право і церковне право: особливості 
інтерпретацій»  розкриваються особливості процесу систематизації джерел 
канонічного права на різних хронологічних зрізах, а також аналізуються сучасні 
тенденції кодифікаційного процесу. 

Можна констатувати, що є всі об’єктивні підстави застосовувати науковий 
доробок з питання систематизації норм світського права для компаративного 
теоретично-правового аналізу і систематизації норм канонічного права. Однак, 
відзначаючи спорідненість за правовою природою, слід зауважити, що впродовж 
тривалого часу системи релігійного та світського права хоча й складалися у 
взаємозв’язку, та все ж таки набували багатьох суттєвих специфічних ознак, що 
відобразилося в меті, завданнях, методах, способах і стадіях систематизації 
канонічно-правничих приписів. Головні особливості процесу систематизації 
джерел канонічного права зумовлені унікальністю канонічно-правових відносин, 
які врегульовуються ними, та специфічними характеристиками релігійного 
об’єднання (церкви) як головного суб’єкта процесу систематизації. 

У сучасних дослідженнях використовуються два терміни  – «канонічне 
право»  (iuscanonicum) і «церковне право» (iusecclesiasticum). Існує також поділ 
канонічного права на internum (внутрішнє право, що регулює діяльність церкви,  
відокремленої від зовнішнього світу) і externum (зовнішнє право, що регулює 
взаємозв’язок церкви з іншими соціальними інституціями). На нашу думку, 
особливо важливим є те, що ще за часів середньовіччя у самому канонічному 
праві проводилася межа між правом divinum –  Божественним правом, яке було 
похідним від безпосередньо висвітленого Одкровення (воно мало ще назву 
«природне право»)  –  і правом positivum – тобто таким правом, що сформувалося 
завдяки правничій діяльності земної церкви.  

Головні тенденції розвитку церковного законодавства на сучасному етапі 
обумовлені необхідністю проведення всеправославного собору як такого, що має 
вирішити принципові церковні питання, адже канонічне право виступає як цілісна 
релігійно-правова система з її усталеною віроповчальною складовою й 
необхідними модифікаціями, які відповідають сучасним особливостям 
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життєдіяльності соціуму. Виникає потреба створення усталеного механізму 
прийняття, трансформацій та припинення дії канонічно-правничих норм, що 
значною мірою відповідатиме загальнотеоретичним принципам укладання права і 
постане свідченням історичного взаємовпливу основних концептів релігійного і 
світського права. 

У підрозділі 3.2. «Вплив канонічного права на сучасний соціокультурний 
простір» аналізується канонічне право у  зв’язках із християнською  релігією  та 
демократією. 

Перше, на що необхідно звернути увагу, це неоднозначність самого терміна 
«демократія». За влучним висловлюванням відомого російського вченого Г. 
Муромцева у статті «Джерела права (теоретичні аспекти проблеми)», «в XIX і XX 
століттях слово «демократія» є майже скрізь панівним гаслом, і не дивно, що воно, 
як будь-яке подібне гасло, втратило певний і твердий зміст. Згідно з вимогами 
моди його вважали за потрібне використовувати при будь-якій нагоді і з будь-
якою можливою метою, так що воно стало покривати собою найрізноманітніші і 
часто несумісні між собою поняття». Поняття «демократія» є одним із головних у 
сучасній політології, соціології та державознавстві, а тому для реалізації завдань 
цього підрозділу дисертаційної роботи було виокремлено два підходи до його 
розуміння: по-перше, демократія виступає методом управління державою, що 
забезпечує законність у соціумі; по-друге, демократія завжди виступає єдиною 
системою цінностей. У першому значенні канонічне право у християнстві й 
демократія мають небагато спільних рис. Безпосередньо з Біблії неможливо 
вивести принцип загального, рівноправного виборчого права. Святе Письмо 
утверджує монархію як найбільш природну форму правління. 

Ширший погляд на демократію пропонує у своєму класичному визначенні 
А. Лінкольн: «Управління народу, створене народом, для народу» (government of 
the people, by the people, for the people). У цій дефініції наявний один принциповий 
для нас момент: вона визначає мету демократії  «для народу» (for the people).  
Досить широке розуміння цієї дефініції дає можливість говорити про друге з 
наведених вище трактувань демократії, тобто про демократію як цілісну систему 
цінностей.  

У цій системі нерозривно переплітаються такі категорії, як «правова 
держава», «право», «канонічне право», «права людини», «громадянське 
суспільство», «плюралізм». Йдеться про те, що демократія в другому значенні –  
це принципово відкрита і незавершена система, антипод  «тотального» 
тоталітаризму. У наші дні предметом регулювання канонічного права є відносини 
всередині самої церковної організації та її відносини із зовнішніми соціальними 
інституціями, в яких і опосередковується релігійна діяльність. Характерною та 
своєрідною рисою релігійної діяльності, а також особливістю суспільних 
відносин, що її опосередковують, є наявність у них тією або іншою мірою 
містичної компоненти, усвідомлення віруючими присвячення цих відносин Богові.  

Метод канонічного права – це забезпечення всім учасникам релігійної 
діяльності адекватних умов для їх духовних станів та можливостей для реалізації 
засвоєного релігійного етичного імперативу в повсякденному соціальному житті; 
виправдання їх існування через здобуття ними внутрішньої свободи. Конкретно 
цей метод реалізується в постійному демонструванні учасниками релігійної 
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діяльності зразків поведінки, очікуваної від них, у переконуванні їх наслідувати ці 
зразки, у привертанні їхньої уваги до невідповідності їх поведінки 
рекомендованим моделям. Якщо метод публічноправових сфер найбільш 
лаконічно прийнято розкривати через терміни «заборона» та «припис», а 
приватноправових – через «правонадання» і «дозвіл», то метод канонічного права 
найкращим чином виражається термінами «переконування» і «нагадування». 

 
                                  

ВИСНОВКИ 
 
У дисертації наведено теоретичне узагальнення наукових позицій і 

запропоновано на основі сучасних досягнень релігієзнавчої науки новий підхід до 
розуміння концептуальної природи та специфіки джерел канонічного права. 

У висновках сформульовані загальні підсумки дослідження, визначені 
основні положення, в яких знайшла своє відображення наукова новизна підходу 
до аналізу предмета дослідження і які становлять зміст дисертаційної роботи. 

1. Канонічне право в широкому сенсі є релігійним правом, тобто такою 
системою норм, що визначає віровчення, культ та організацію. У такому 
тлумаченні поняття «право» співпадає з терміном «закон» у Біблії. У такий спосіб 
словосполучення «релігійне право», на нашу думку, є не зовсім коректним, і тому 
краще використовувати поняття «конфесійне» або «канонічне» право. Термін 
«конфесія» охоплює всю сукупність загальних та специфічних норм, правил 
(канонів). Конфесійне право є конкретно-історичною формою релігійного права і 
може містити у собі не тільки релігійні, але й нерелігійні морально-правові норми 
життєдіяльності людей, спільноти, суспільства і держави. Канонічне право 
фактично не змінюється докорінно, але постійно, в історичному русі, змінюються 
сфери його використання. У секулярному суспільстві норми канонічного 
права діють всередині конфесій. На відміну від іудаїзму й ісламу, в християнстві 
найважливіші принципи права закладені не в конфесійних, а в світських джерелах 
(дохристиянських). Християнські народи у своєму історичному русі поступово 
почали сприймати велике досягнення античності – римське право, яке було 
ретельно кодифіковано і детально розроблено в найголовніших, життєво важливих 
галузях – у громадянському і кримінальному праві.  

2. Канонічне право, яке у своїй основі насамперед було правом управління, 
призвело до того, що церковна влада стала незрівнянно краще адмініструвати, а 
відтак, постала  економічно більш корисною, ніж відповідні ресурси мирських 
можновладців. Окрім того, церква отримала велике багатство шляхом 
добровільних пожертвувань завдяки розвитку спадкового права –  заповітів і 
дарчих із відповідними можливостями чинити тиск. При цьому використовувалася 
майстерно розроблена юридична техніка, яка розвивала право заповіту. Ця техніка 
була спрямована на те, щоб трансформувати римське право заповіту відповідно до 
церковних інтересів.  

3. У добу середньовіччя церква була незалежною політичною і духовною 
організацією, що керувалася автономно. У своїй діяльності вона керувалася  
правилами, виробленими на підґрунті біблійних оповідей та християнської 
традиції, які й склалися в систему канонічного права. У зв’язку зі значущістю 
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християнських правил для середньовічного релігійного суспільства канонічне 
право зобов’язувало власними вимогами не тільки священнослужителів і людей 
церкви, але й усіх віруючих, включаючи державні та політичні установи 
християнських держав.  

4. Релігія перетворюється на право за допомогою насилля, тому що такий 
спосіб є найменш природним, він відбувається або внаслідок внутрішнього 
перевороту, або шляхом зовнішніх завоювань. Мораль перетворюється на право 
завдяки глибоким соціальним кризам. Класичними прикладами перетворення 
релігії на право є мусульманське право, моралі на право – римське право, звичаю 
на право – англосаксонське право. Право є результатом і поступу, і водночас 
регресу цивілізації. З одного боку, право виникає внаслідок послідовного 
звільнення людського духу, яке ґрунтується на усвідомленні граничних основ 
людської активності. З другого боку, право виникає внаслідок втрати релігійної 
одержимості та моральної чистоти.  

5. Юридичні теми у конфесійній писемності пов’язані з особливою галуззю 
права – з церковним, або канонічним, правом. В іудаїзмі й ісламі головні 
принципи конфесійного права (як і громадянського) викладені у Танаху і Корані. 
Джерела канонічного права у християн пов’язані не з Писанням, а з Переказом. Це 
правила отців церкви, постанови вселенських і помісних соборів, папські декрети. 
Праця, яка передувала виникненню каноністики, – це енциклопедичний твір 
Ісидора Севільського «Етимології», один із розділів якого присвячено 
канонічному праву і в якому широко використано головні положення римського 
права. Ці положення активно запозичували і  представники доби Середньовіччя, 
які складали збірники з канонічного права (Ансельм Лукський, Бонізон 
Сутрийський, Гінкмар Реймський, Ів Шартрський). Певний вплив на юристів 
Західної Європи в XI столітті справив і «Дигест» імператора Юстиніана. 

 Каноністика розпочинається з «Декрету» Граціана (ХІІ століття), методом 
якого було визначення правничих принципів та їх аргументування завдяки 
залученню юридичних текстів. До найбільш видатних каноністів так званої 
декреталістської каноністики належать Роланд Бандінеллі (папа Олександр ІІІ), 
Іоанн Тевтон, Танкред Болонський, Синібальдо Фьєскі (папа Інокентій IV), 
Раймунд Пеньяфортський та ін. 

6. Головним методом коментування юридичних текстів було складання 
аглос, а також підручників з канонічного права – асум. Особливим напрямом 
юридичних текстів були quaestiones disputatae (суперечливі питання), які виникали 
на вістрі конкретних і нагальних проблем. Канонічне право перебувало у 
безпосередньому зв’язку з громадянським правом, їх об’єднувала не тільки 
рецепція римського права, але й методи дослідження. Втіленням такого зв’язку 
став титул doctorutriusqueiuris – доктор у галузі двох сфер права – канонічного і 
громадянського. Головний осередок канонічного права у добу середньовіччя – 
Болонський університет, пізніше факультети канонічного права існували в 
університетах Орлеана, Тулузи, Монпельє, Праги, Кракова (Ягеллонський) і 
Відня.  

7. Виправданим вбачається розподіл канонічного права на внутрішнє і 
зовнішнє. Йдеться про те, що саме зовнішнє канонічне право максимально 
наближене до логіко-понятійного апарату, а стосовно загальногромадянського 
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права канонічне право поєднує характеристики приватноправового та 
публічноправового регулювання. В іншій частині канонічне право є однаково 
віддаленим і від приватного права, і від права публічного, хоча в устрої 
внутрішнього життя церкви канонічне право може використовувати методи, 
подібні до методів загальногромадянського права. Віднести канонічне право до 
загальногромадянського неможливо, але в його настановах є подібність до 
методології публічного права. Наприклад, при встановленні церковної ієрархії це 
пояснюється саме надсоціальним характером канонічного права, тим, що воно 
безпосередньо виходить із джерела, в якому містяться й інші принципи 
світоустрою. 

8. Специфіка впливу норм канонічного права на суспільні відносини 
проявляється в галузі, яку ми охарактеризували як квінтесенцію права – в 
церковному судочинстві. Принципами відправлення церковного судочинства, як 
засвідчують нормативні акти УПЦ та РПЦ, є: 1) поєднання єдиновладдя церковної 
ієрархії та колегіальності при відправленні церковного судочинства; 2) 
винятковість компетенції архієреїв і церковних судів у сфері здійснення 
церковного правосуддя; 3) єдність церковної судової системи, що забезпечується 
загальним порядком судочинства і обов’язковістю визнання законності судових 
рішень всіма канонічними підрозділами ПЦ; 4) незалежність церковної судової 
системи від цивільної влади, що забезпечується фінансуванням діяльності судів за 
рахунок церковних бюджетів; 5) закритість і обмеженість судочинства. Аналіз 
перерахованих концептуальних особливостей церковного правосуддя та 
характеристика його ролі в сучасному соціумі дають нам змогу сформулювати ще 
один, хоч і не закріплений безпосередньо в актах ПЦ, але узагальнюючий і 
визначальний принцип сучасного церковного суду, а саме його корпоративність. 
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АНОТАЦІЯ 
Баранько Я.С. Канонічне право як нормативно-регулятивна система 

східнохристиянської церкви: релігієзнавчо-правовий аналіз. – На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за 
спеціальністю 09.00.11 – релігієзнавство. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015.  

У дисертації висвітлюються теоретико-методологічні засади аналізу 
канонічного права як нормативно-регулятивної системи східнохристиянської 
церкви. Визначається теоретична і правнича специфіка джерел канонічного права 
східнохристиянської церкви як однієї з релігійних правових систем. 

Акцентовано увагу на розкритті поняття джерела канонічного права як 
зовнішніх форм закріплення нормотворчої волі самостійного релігійного 
об’єднання, проаналізована специфіка джерел канонічного права відносно джерел 
світського права та інших релігійних правових систем, розглядаються різні види 
джерел канонічного права – матеріальні, формальні та юридична доктрина. 
Розглянуто особливості функціонування канонічного права в середньовічну добу. 
Середньовічне канонічне право залишається не тільки головним джерелом 
релігійного права; нині багато життєво важливих світських правничих систем, 
особливо в громадянському праві, продовжують зазнавати його впливу.  

З’ясовано особливості систематизації джерел канонічного права та його 
функціонування в сучасному соціокультурному просторі. Розкрито специфіку 
канонічного права у зв’язку з модифікаціями східного християнства та 
розгортанням демократичних процесів. Сучасне християнське канонічне право 
аналізується як автономна надкорпоративна правнича система, яка входить до 
корпусу релігійного права. 

Ключові слова: канонічне право, джерела права, людина, матеріальні 
джерела права, формальні джерела права, юридична доктрина, систематизація 
норм, канонічні тексти.  
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АННОТАЦИЯ 
Баранько Я.С. Каноническое право как нормативно-регулятивная 

система восточно-христианской церкви: религиеведческо-правовой анализ. – 
На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.11 – религиеведение. – Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 
2015.  

Диссертация посвящена определению теоретико-правовой специфики 
источников канонического права восточно-христианской церкви как одной из 
религиозных правовых систем. 

В  работе раскрывается понятие источников канонического права как 
внешних форм закрепления нормотворческой воли самостоятельного рели-
гиозного объединения, проанализирована специфика источников канонического 
права относительно источников светского права и других религиозных правовых 
систем, рассматриваются разные виды источников канонического права – 
материальные, формальные и юридическая доктрина. 

Материальным источником канонического права христианской церкви 
является субъективированная, создающая правовые нормы воля религиозного 
объединения. Следуя традиции, можно выделить три вида материальных 
источников восточно-христианского права – субъективированную нормо-
творческую Божественную, церковную и государственную волю. 

Формальные источники канонического права – это внешние формы 
выражения канонически-правовых норм. Видами таких источников есть свя-
щенные (библейские) предписания, канонически-правовой обычай (каноническое 
предписание, сформированное долгосрочным однотипным повторением неких 
юридически значимых действий, которое интегрировано субъектами 
канонического нормотворчества в систему действующего религиозного права), 
канонический акт (официальный акт – документ компетентного органа церковного 
управления, который содержит каноническо-правовые нормы), канонический 
прецедент (решения церковных органов, наделенных судебными полномочиями, 
которые служат образцами для решения подобных дел в будущем), 
внутрицерковный и межцерковный договор − канонический акт, основанный на 
взаимном волеизъявлении сторон, которым создаются канонически-правовые 
нормы. 

Особенности систематизации источников канонического права обусловлены 
уникальностью канонических правоотношений и специфической природой 
религиозного объединения (церкви) как главного субъекта этого системного 
процесса. 

Основные тенденции развития церковного законодательства на современном 
этапе обусловлены пониманием всеми субъектами канонических правоотношений 
необходимости согласования норм канонического права с разворачивающимися 
демократическими процессами. На современном этапе назрела необходимость 
выработки единых согласованных концептуальных основ развития канонического 
права. Реформирование канонического права, принимая во внимание парадигму 
неизменности вероучительного элемента, скорее всего, будет проходить в форме 
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возведения канонического урегулирования до уровня современных, наработанных 
аналитической юриспруденцией механизмов. 

Ключевые слова: каноническое право, источники права, человек, 
материальные источники права, формальные источники права, юридическая 
доктрина, систематизация норм, канонические тексты.  

 
SUMMARY 

Baranko Y.S. Canon Law as law-regulatory system of Eastern Church: 
Religious and legal context. – All rights for a manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of philosophical sciences, specialty 
09.00.11 – Religious studies. – Kyiv National Taras Shevchenko University, Ministry of 
Education of Ukraine. – Kyiv, 2015. 

The author highlights the theoretical and methodological basis of analysis of 
canon law as a normative and regulatory systems of Eastern Church. Determine the 
theoretical and the legal specifics of the Eastern sources of canon law of the church as 
one of the religious legal systems. 

Attention is focused on the disclosure of «sources of canon law» as the external 
forms of rule-making will securing independent religious associations, analyzed specific 
sources of canon law regarding sources of secular law and other religious legal systems, 
discusses the various types of sources of canon law: material, formal and legal doctrine. 
The features of the functioning of Canon Law in Antiquity and the Middle Ages. 
Medieval Canon Law is not only a major source of religious law, but also present many 
vital secular juridical systems, especially in civil law, still feeling its effects. 

The features of systematic sources of canon law and its functioning in the modern 
social and cultural space. The peculiarities of canon law in connection with 
modifications of Eastern Christianity and deployment of democratic processes. 
Contemporary Christian canon law is analyzed as an autonomous legal system on 
corporate, which is a body of religious law. 

Keywords: canon law, sources of law, human and material sources of law, the 
formal sources of law and legal doctrine, ordering rules, canonical texts. 
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