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РЕЦЕНЗІЇ

20 жовтня 2019 року світова юридична спіль-
нота вшанувала видатного американського 
й англійського вченого-юриста та практика 
Уїльяма Еліота Батлера, заслуженого професора 
Лондонського університету, професора Школи 
права Університету штату Пенсильванія, інозем-
ного члена Національної академії наук України 
та Національної академії правових наук України, 
якому виповнилося 80 років.

Феномен професора У.Е. Батлера як нау-
ковця зі світовим ім’ям полягає в тому, що його 
не можна вважати представником однієї галузі 
права чи юридичної науки. Наукові інтереси 
вченого є різноманітними та охоплюють пробле-
матику міжнародного приватного й публічного 
права, порівняльного правознавства, права соці-
алістичних і постсоціалістичних правових систем. 
Він є автором ґрунтовних праць з історії права (як 
міжнародного, так і національного), історії право-
вих учень.

До ювілею Уїльяма Еліота Батлера Інститутом 
держави і права імені В.М. Корецького Націо-
нальної академії наук України та Київським регі-
ональним центром Національної академії право-
вих наук України було підготовлено збірник статей 
видатного вченого «Мудрість порівняльного пра-
вознавства» (упорядник і науковий редактор – 
Олексій Веніамінович Кресін). Цінність цього нау-
кового видання полягає в тому, що вітчизняні 
науковці вперше за часів незалежності України 
систематизували й розкрили науковий доробок 
професора У.Е. Батлера та ознайомили з ним 
досить докладно українських учених і практиків.

Цікавою є також структура наукового видання, 
що дає змогу читачам скласти уявлення не лише 

про науковий доробок професора У.Е. Батлера, 
а й про його особистість, розвиток ідей ученого 
у статтях його колег.

Уже перша стаття доктора юридичних наук 
О.В. Кресіна «Мудрість порівняльного правоз-
навства. Зрозуміти Уїльяма Батлера» становить 
інтерес для читачів завдяки оцінці різних за 
предметом і характером наукових праць У.Е. Бат-
лера, його поглядів на порівняльно-правову кар-
тину світу, співвідношення міжнародного права 
й порівняльного правознавства, українську школу 
порівняльного правознавства, яку досвідчений 
учений визнає провідною серед пострадянських 
держав та однією з провідних у Європі. Стаття 
О.В. Кресіна справді допомагає отримати відпо-
відь на питання про те, ким є Уїльям Еліот Батлер.

Надзвичайно цікавими й пізнавальними є мате-
ріали, опубліковані у збірці під рубриками «Особи-
стість» та «Інтерв’ю». У статті академіка Ю.С. Шем-
шученка та доктора юридичних наук О.В. Кресіна 
подаються біографічні дані Уїльяма Батлера, відо-
мості про його університетську кар’єру, надано 
характеристику його багатогранної діяльності як 
експерта, радника, адвоката, перекладача, здійс-
нено аналіз громадської роботи та наукових здо-
бутків. Зокрема, вражаючим є факт, що Уїльям 
Батлер є автором понад 1 500 наукових праць, 
перекладачем понад 2 500 нормативно-право-
вих актів і судових рішень СРСР та радянських 
республік, а також низки кодексів і законів Укра-
їни, таких фундаментальних праць, як п’ятитомні 
видання «Правова система України» та «Правова 
доктрина України». Загалом Уїльям Батлер є авто-
ром понад 6 000 наукових праць і перекладів.

Заслуговує на увагу вибрана бібліографія нау-
кових праць У.Е. Батлера (укладач – О.В. Кресін), 
що об’єднані в рубрики з такими назвами: «Порів-1 Батлер У.Е. Мудрість порівняльного правознавства : збірник 
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няльне правознавство – загальна частина», «Галу-
зеві порівняльно-правові дослідження», «Порів-
няльне міжнародне право», «Інші проблеми 
міжнародного права», «Право України», «Пере-
клади законодавства та міжнародних договорів 
України та УРСР», «Переклади українських науко-
вих праць», «Право СРСР і радянських республік», 
«Право пострадянських країн», «Право азійських 
країн», «Довідникові видання».

З інтерв’ю з Уїльямом Батлером, що має назву 
«П’ять бесід з майстром», а також інших інтерв’ю 
читач має змогу отримати інформацію про шлях 
видатного вченого в науку, роль порівняльного 
правознавства, його сучасний стан та основні 
тенденції в розвитку, проблеми права України 
та східноєвропейського права, глобальні про-
блеми у сфері права тощо.

Основну частину збірки становлять наукові 
статті Уїльяма Батлера, присвячені українському 
праву й постсоціалістичним правовим системам, 
розвідки з теорії та історії порівняльного правоз-
навства, міжнародного права. Вітчизняні дослід-
ники мають змогу ознайомитися з науковими 
підходами професора Уїльяма Батлера щодо того, 
що робить соціалістичні правові системи соціа-
лістичними, а також стосовно місця пострадян-

ських правових систем на правовій карті світу, 
України – на юридичній карті світу, щодо елемен-
тів правового стилю українського й радянського 
права тощо.

У рубриці «Ідеї У.Е. Батлера у статтях його колег» 
розміщені статті українських і зарубіжних учених, 
у тому числі українських цивілістів (професорів 
О.І. Харитонової, Є.О. Харитонова), теоретиків 
(П.М. Рабіновича), представників інших юридич-
них наук щодо їх бачення й розуміння окремих 
концептуальних положень, викладених у роботах 
професора У.Е. Батлера.

Збірник статей У.Е. Батлера «Мудрість порів-
няльного правознавства» є надзвичайно ціка-
вим за структурою та змістом, дає змогу отри-
мати досить докладну інформацію про видатного 
юриста сучасності Уїльяма Еліота Батлера як осо-
бистість, його становлення як науковця, а також 
ознайомитися з його науковими, педагогічними 
та науково-організаційними здобутками, тим, що 
вже зроблено й що заплановано на майбутнє. 
Професор У.Е. Батлер – це Людина, Подвижник, 
Учений, чиї наукові праці та переклади мають 
вагоме значення і в майбутньому ще зіграють 
неоцінену роль у формуванні багатьох поколінь 
науковців та практиків у сфері юриспруденції.


