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2.Кандидат юридичних наук, доцент, викладач 

3. Державно-правовий аспект переходу від приватно-представницького до 

державно-морального капіталізму у Франції ХІХ-ХХ ст.ст., 1,5 друк.арк. 

4.1. Державно-правовий аспект переходу від приватно-представницького до 

державно-морального капіталізму у Франції ХІХ-ХХ ст.ст.,  

1,5 друк.арк. 

4.2.В результаті дослідження теми автор прийшов к висновку, що 

становлення сучасного континентального європейського права – це тривалий 

історичний процес, що охоплює декілько століть і почався  в ранньому 

середньовіччі. Але він проходив еволюційно і більш плавно, ніж відповідні 

процеси в політиці та державі, де вони нерідко приймали форми суспільних 

катаклізмів. В своєму  дослідженні теми автор показує,як у зв»язку з 

широкими процесами рецепції і трансплантації права на базі англійської та 

французької національних правових систем склалися так звані мирові 

системи ( сім»ї) права – англосаксонська та континентальна ( романо-

німецька).В своїй роботі автор акцентує увагу на те, що особливо важливу 

роль в процесі уніфікації і гармонізації законодавства грали міжнародні 

економічні та політичні суспільства європейських держав ( Загальний ринок і 

т.п.) в рамках яких вироблялися багатосторонні договори, конвенції, патенти 

на основі яких держави, учасники договору приймали відповідне національне 

законодавство ( акціонерне, патентне, антимонопольне та інше). 

5.---------------------- 

6.------------------------ 

7.-------------------------- 

8.А) конференції : 

- 7-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та практика 

сучасної юриспруденції» Національний юридичний Університет ім.. 



Ярослава мудрого, Асоціація випускників Національного юридичного 

Університету імені Ярослава Мудрого, Харків, 1 квітня 2016 року. 

- 8-а Всеукраїнська науково-практична конференція « Наука та практика 

сучасної юриспруденції», Асоціація випускників Національного юридичного 

Університету Імені Ярослава Мудрого, Харків, травень 2016 року. 

- 9-а Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука та практика 

сучасної юриспруденції»,  Асоціація випускників Національного юридичного 

Університету імені Ярослава Мудрого, Харків, жовтень 2016 року. 

Б) семінари ------------------ 

В) Круглий стіл: 

- Круглий стіл до 25-річчя Прийняття акту проголошення незалежності 

України, Національний юридичний Університет ім.. Ярослава 

Мудрого,Харків, 8 червня 2016 року. 

-  Круглий стіл до 20- річчя Конституції України, Національний 

юридичний Університет ім.. Ярослава Мудрого, Харків, червень 2016 року. 

Д) ------------------- 

9.Стаття: 

- Законодавство Гетьманщини у 18 ст. / Т. О. Матвєєва // Форум права. - 

2016. - № 2. - С. 114–123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index 

( 1 дрк. арк..). 

- Становление европейского континентального права / Т. О. Матвєєва // 

Форум права. - 2016. - № 4, С .147-152 ( 0,8 дрк. арк..). 

- Бунчукове товариство / Матвєєва Т.О. // Велика Українська юридична 

енциклопедія: у 20 т. Т. 1: Історія держави і права України. – Х., Право, 2016 

р. – С. 83-86 (0,2 друк.арк.) 

Тези: 

- Джерела « Права, за якими судиться народ малоросійський» 1743 року» 

/ Матвєєва Т.О. // Матеріали  7- Всеукраїнської науково-практичної 

конференції « Наука та практика сучасної юриспруденції». – Х., ФОП Бровін 

О.В. - С 95-97 ( 0,3 дрк. арк..) 



- Становление и развитие континентального права в 19-20 ст. / Матвєєва 

Т.О. // Матеріали 8 Всеукраїнської  науково-практичної конференції «Наука 

та практика сучасної юриспруденції». – Х., ФОП Бровін О.В. - С, 182-185 ( 

0.3 дрк. арк..) 

-  Эволюция континентального европейского права / Матвєєва Т.О. // 

Матеріали 9 Всеукраінскої науково-практичної конференції «Наука та 

практика сучасної юриспруденції». – Х.,, ФОП Бровін О.В. - 0,3 дрк. арк. 

7) Органи публічної влади у механізмі реалізації прав і свобод людини в 

Україні ( на прикладі П.Скоропадського) / Матвєєва Т.О. // Матеріали 4 

Міжнародної науково-практичної конференції «Правові засади гарантування 

і захисту прав людини і громадянина». -  Полтава, 2016. Вид-во ПЮІ 

Національного юридичного Університету ім .Ярослава Мудрого. – С.  243-

247 (0,2 дрк. арк.) 

- Документальне оформлення незалежності України // Матеріали 

«круглого столу» «25-річчя проголошення незалежності України». - Вісник 

Національної академії правових наук України. -  №2(85). - Харків, Право, 

2016. – С. 198 (0,1 дрк. арк..) 

-  Права і свободи людини в аспекті становлення українського 

конституціоналізму // Матеріали «круглого столу»  «До 20-ї річниці 

Конституції України «Історія українського конституціоналізму». - Вісник 

Національної академії правових наук України. -  №2(85). - Харків, Право, 

2016. – С. 217-218 (0,1 дрк. арк..) 

9.1 - Законодавство Гетьманщини у 18 ст. / Т. О. Матвєєва // 

Форум права. - 2016. - № 2. - С. 114–123. - Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index ( 1 дрк. арк..). 

- Становление европейского континентального права / Т. О. Матвєєва // 

Форум права. - 2016. - № 2. -  № 4, С .147-152 ( 0,8 дрк. арк..). Форум права 

включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International 

(Республіка Польща), до міжнародної наукометричної бази Scientific Indexing 

Services (SIS), індексується пошуковою системою Google Scholar. 



- Документальне оформлення незалежності України // Матеріали 

«круглого столу» «25-річчя проголошення незалежності України». - Вісник 

Національної академії правових наук України. -  №2(85). - Харків, Право, 

2016. – С. 198 (0,1 дрк. арк..) 

-  Права і свободи людини в аспекті становлення українського 

конституціоналізму // Матеріали «круглого столу»  «До 20-ї річниці 

Конституції України «Історія українського конституціоналізму». - Вісник 

Національної академії правових наук України. -  №2(85). - Харків, Право, 

2016. – С. 217-218 (0,1 дрк. арк..) Вісник Національної академії правових 

наук України включено до міжнародної наукометричної бази Index 

Copernicus International (Республіка Польща) 
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          Матвєєва Т.О. 

Затверджено на засіданні кафедри історії держави і права України та 

зарубіжних країн, протокол №3 від 11 листопада 2016 р. 


