
Індивідуальний звіт 

викладача кафедри  історії держави і права України та зарубіжних країн 

Матвєєвої Тетяни Олексіївни 

за 2017 рік 

 

1.Матвєєва Тетяна Олексіївна 

2.Кандидат юридичних наук, доцент кафедри історії держави і права України і 

зарубіжних країн. 

3. «Дослідити особливості процесуального європейського континентального 

права XIX-XX ст.» ( 1.5 друк. арк.) 

4. «Дослідити особливості процесуального європейського континентального 

права XIX-XX ст.» ( 1,5 друк. арк.) 

4.1. Наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень 

4.2. Внаслідок аналізу європейського континентального права XIX-XX ст. були 

зроблені відповідні висновки по особливостям проведення судового процесу 

держав Європи. Ці висновки рекомендовані для застосування у процесуальному 

праві сучасної України. 

5. –  

 5.1. – 

 5.2. – 

5.3. – 

 5.4. – 

6. – 

 6.1. – 

 6.2. – 

 6.3. – 

 6.4. – 

 6.5. – 

7. – 

8. Участь у: 

Круглих столах: 

– « Історія українського парламентаризму ( до  100-річчя утворення  

Української Центральної Ради) м. Харків, 27 квітня 2017 року. 

Міжнародні конференції: 

– Міжнародна наукова конференція  « Історія державотворчих процесів в Україні 

та зарубіжних країнах ( до 100-річчя  утворення Української Народної 

республіки)», м. Харків, 23 листопада 2017 року. 

 

 



9. Стаття: 

– « Деякі аспекти української державності 1917-1920 років», ( 0,9 друк. арк.) 

Харківський національний університет внутрішніх справ. Науковий журнал 

«Форум права» № 4 за 2017 рік.  

Тези: 

– « Кодифікація континентального права ( право Німеччини 20 ст.)», 0,4 друк. арк. 

Всеукраїнська науково-практична конференція « Теорія та практика сучасної 

юриспруденції», том 1 , Харків, 6 квітня 2017 року,  

–  Збірник матеріалів заочної інтернет-конференції « 29-я Всеукраїнська наукова 

інтернет – конференція « Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та 

перспективи розвитку», Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 

університет ім. Г. Сковороди, 26 січня 2017 року. Назва тез: «Держава і право 

Спарти», 0.8 друк. арк. 

3) Міжнародна науково-практична конференція « Правова держава: історія, 

сучасність та перспективи формування в Україні», м. Ужгород, 17-18 лютого 2017 

року. Назва тез: « Сучасна методологія історико-правових наук», 0,9 друк. арк. 

9.1. – 

9.2.Статті:  

1) У науковому фаховому журналі « Право і суспільство» № 1 за 2017 рік ( 

міжнародна науко метрична база  Index Copernicus International « Республіка 

Польща»). Тема статті « Право Стародавніх Афін», обсяг – 1,2 друк. арк. 

10. – 

11. –  

12. – 

13. – 

14. –  

15. – 

16. – 

17. – 

18. Подяка  від декана 10 факультету Борисенко І.В. за працю, як куратора групи 

факультету. 

 

Матвєєва Т.О. 


