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Принцип соборності як запорука прогресивного 
розвитку української держави (православно-
богословське осмислення) 

Останнім часом в сучасній юриспруденції дедалі більшого зна-
чення набуває категорія соборності, особливо що стосується досліджен-
ня окремими вченими-юристами принципу соборності (соборноправно-
сті) у відповідності до якого рішення приймаються у діалозі, консенсусі 
і можуть задовольняти абсолютну більшість громадян держави. Також, 
завдяки принципу соборності можна виявити глибинну духовну сут-
ність права як засобу встановлення соціального блага.  

Поняття соборність найчастіше асоціюється з територіальною ці-
лісністю держави, хоча насправді це не так. Слід пам’ятати, що собор-
ність є багатогранним явищем. В той же час, корінь поняття «собор-
ність» лежить в православному вченні про Церкву. «Символ віри» гово-
рить про «Єдину, Святу Соборну і Апостольську Церкву» главою якої є 
Христос. У цьому контексті соборність означає повноту і цілісність Це-
ркви, її єдність в любові, вірі і спільному служінні. З іншого боку Собор 
- це збори, церковний з'їзд, а Церква – це Храм Божий у який приходять 
для того, щоб спільно помолитись, дотримуватись загальних правил, 
при цьому свобода людини не порушується і кожен залишається індиві-
дуальною особистістю. Таким чином, соборність - це симфонія, гармо-
нійна узгодженість, всеєдність, а соборний – це той «хто збирає все воє-
дино».  

Соборністю ще можна назвати суспільство, яке складається з ве-
ликої кількості людей, які задумуються над тим, яку відповідь дати пе-
ред Богом за свої вчинки. Сьогодні, як і раніше, досить важливо говори-
ти про істинну соборність. Безумовно, що дух істинної соборності лег-
ше відчути, аніж усвідомити логічно, однак якщо вже ж таки вдатись до 
її визначення, то істинна соборність – це соборна віра підкріплена духо-
вною любов'ю. 

На превеликий жаль, сучасна церковна практика свідчить про де-
далі частіші відхилення від канонічного принципу соборності, який по-
винен бути наріжним каменем існування Церкви, як Тіла Христового, 
що складається з архієреїв, кліру, благочестивих мирян, які також по-
винні брати участь у вирішенні церковних справ. Натомість в залежнос-
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ті від лідера, який очолює Церкву, існує загроза наближення її до цеза-
ропапізму і авторитаризації влади ієрархії, усунення від участі більшос-
ті церковних справ як мирян, так і рядового духовенства, що безумовно 
є досить негативною тенденцією всередині Церкви і в кінцевому ре-
зультаті накладає відпечаток на свідомості більшості громадян нашої 
держави. 

Слід підмітити, що функціонування більшості сучасних країн за-
сноване на принципі індивідуалізму та корпоративності (колективізму), 
однак не соборності. В такому разі, індивідуальні і особисті свободи та 
інтереси ставляться вище, аніж суспільний інтерес котрий повинен бути 
не скільки нормативно-культурним, як духовно-ідеальним або таким 
який заснований на духовно-культурних цінностях.  

Принцип соборності також вимагає від кожного жертви заради зага-
льного блага, зокрема, через послух, чи припустимо підпорядкування пат-
ріарха («першого серед рівних») Собору, що застерігає його від крайнощів 
«папізму». З цих позицій принцип соборності є основою сучасного правос-
лав'я і має неабияке значення для формування моральності народу. Він мо-
же слугувати засобом для подолання труднощів і поневірянь з якими зітк-
нулася наша держава. З іншого боку державна влада могла б опиратися на 
православні, традиційні цінності у виробленні національних ідей заради 
єднання та консолідації українського суспільства. 

Таким чином, соборність, як світоглядне поняття є наріжним ка-
менем тисячолітнього минулого нашої держави, а принцип соборності 
потребує свого належного осмислення не лише на богословсько-
філософському рівні.  

Поняття соборності в юриспруденції повинно розглядатися не як 
церковне явище, а як загальний, системоутворюючий принцип котрий 
пронизує все, що оточує людину. Більше того, соборність є необхідною 
передумовою національної єдності та могутності держави. На цьому 
шляху православ’я, душею якого є соборність може виступити тією 
об’єднувальною ідеєю (силою, інституцією), яка здатна згуртувати наш 
народ на засадах соборних традиційних цінностей з обов’язковим вра-
хуванням прав меншості. 

 
 


