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Кінець 2009 року ознаменувався важливою подією для української 
юридичної науки – виходом у світ фундаментального збірника 
„Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку”. 
Це найбільша за обсягом і найширша за охопленою тематикою книга з 
порівняльного правознавства з тих, що будь-коли видавалися в Україні. 
Збірник видано спільно Інститутом держави і права ім. В. Корецького 
НАН України, Київським національним університетом ім. Т. Шевченка 
та Українською асоціацією порівняльного правознавства за підтримки 
Координатора проектів Організації з Безпеки і Співробітництва в Європі 
в Україні та Американської асоціації юристів/Ініціативи з верховенства 
права.

У збірнику розміщено матеріали міжнародного наукового симпозіуму 
„Дні порівняльного правознавства”, який відбувся в Києві у квітні 2009 
року. Це понад 200 статей авторів з Австрії, Азербайджану, Білорусі, 
Великої Британії, Казахстану, Молдови, Росії, України і Чехії, а також 
матеріали дискусії, проведеної на симпозіумі. Статті присвячено 
методології порівняльного правознавства, типології й класифікації 
правових систем сучасності, їх трансформації та взаємодії, проблемам 
викладання порівняльно-правових дисциплін у вищих навчальних 
закладах, наднаціональним тенденціям у розвитку права, порівняльним 
аспектам вивчення міжнародного та європейського права.

У презентації збірника/„круглому столі” взяли участь науковці 
Національної академії наук України та викладачі київських ВНЗ, 
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керівники асоціацій юристів та юридичних компаній, представники 
міжнародних організацій, що здійснюють проекти у юридичній сфері, 
журналісти юридичних ЗМІ. 

Відкриваючи зібрання науковців, директор Інституту держави і права 
ім. В. Корецького НАН України, академік НАН України Ю. Шемшученко 
відзначив, що порівняльно-правові дослідження є одним з провідних 
напрямів наукової діяльності Інституту з часу його заснування. Завдяки 
діяльності засновника Інституту академіка В. Корецького в Інституті 
вперше в Україні сформувалася наукова школа з дослідження права 
практично всіх регіонів світу. Нині вчені гідно продовжують і примножують 
ці традиції, прагнучи створити основу для подальшого становлення 
правової системи України, її гармонійної інтеграції з європейським 
та міжнародним правом, ефективної відповіді на глобальні виклики 
сучасності. 

Проректор Київського національного університету ім. Т. Шевченка В. 
Бугров зазначив, що міжнародний науковий симпозіум „Дні порівняльного 
правознавства” та вихід у світ презентованого збірника є непересічною 
подією, оскільки вона слугує розвитку методології гуманітарного пізнання 
загалом і порівняльно-правової методології зокрема; остання ж має не 
лише гносеологічне, але й аксіологічне значення, сприяє плідному діалогу 
народів і цивілізацій.

Професор Київського національного університету внутрішніх 
справ О. Тихомиров висловив думку, що вихід у світ цієї колективної 
праці свідчить, що сучасне українське порівняльне правознавство 
переймається не лише проблемами власного розвитку, а й сприяє 
активізації галузевих та прикладних порівняльно-правових досліджень, 
запровадженню результатів наукового осмислення правового простору 
світу в юридичну практику і навчальний процес з метою формування у 
студентів сучасного правового світогляду. Слід підтримати послідовність 
та наполегливість діяльності Інституту держави і права та Української 
асоціації порівняльного правознавства щодо наукового, організаційного, 
методичного забезпечення розвитку порівняльного правознавства в 
Україні, аналогів якій немає в пострадянських країнах. 

Учасники презентації/„круглого столу” визначили коло першочергових 
заходів, спрямованих на підтримку розвитку порівняльного правознавства 
в Україні.
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