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відзнакою). Східноукраїнський національний університет іме-

ні Володимира Даля 
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трування" за освітньою програмою "Адміністративний мене-

джмент" (Диплом з відзнакою). Східноукраїнський національ-

ний університет імені Володимира Даля 
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димира Даля  

2009 – 2015  Доцент кафедри правознавства, Східноукраїнського 

національного університету імені Володимира Даля 

(викладання на українській,  російській мовах)  

 (консультування дипломних проектів, науково-

дослідної роботи студентів; член державної екзаме-

наційної комісії; 

 організація міжнародної діяльності кафедри і спів-
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Володимира Даля 

2004 – 2008  Асистент, кафедра господарського права, Східноук-

раїнський національний університет імені Володи-
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викладає 

Право у публічному управлінні, Адміністративне право та адміністра-

тивне судочинство, Судові та правоохоронні органи, Право соціального 

забезпечення, Міжнародне право, Міжнародне публічне право, Міжна-

родне приватне право, Міжнародне гуманітарне право, Кримінальне 

право,  Докази та доказування у процесуальному праві та ін. 
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Стажування і                        

підвищення                        

кваліфікації 

- 2020 міжнародне стажування  "New апd iппоvаtivе teaching 

methods''organized Ьу Malopolska School of Public Administration 

University of Economics in Кrаkоw Маrсh 09 - Мау 29,2020. Certificate 

NR 2211lмSлр/2020 

- 2019  – Магістр  за спеціальністю 032 "Історія та археологія" (Ди-

плом з відзнакою М19 №021521від  31.01.2019). Східноукраїнський на-

ціональний університет імені Володимира Даля 

- 2019 -  Магістр за спеціальністю 035 «Філологія» спеціалізація 

«Переклад» (англійська мова) Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченко М19 № 033365  від 31.01.2019 

- червень, 10-16, 2018 - Стажування «Міжнародна безпека у світлі 

сучасних глобальних викликів», на базі Університету Миколаса Роме-

ріса, м. Вільнюс ( European universities and their contribution to the 

formation and development of personality and society University Code 

111951726 Certificate 5KV-1837 Vilnius, 16 June, 2018 р.)  

 - 2017 - Магістр за спеціальністю 074 "Публічне управління та ад-

міністрування" за освітньою програмою "Адміністративний менедж-

мент" (Диплом з відзнакою). Східноукраїнський національний універ-

ситет імені Володимира Даля 

Співпраця з                           

установами,                              

підприємствами,                     

організаціями 

ГО «Луганська обласна організація «Союз юристів України»» 

«Асоціація фахівців трудового права» 

Участь у редколегіях 

та ревізійних комісіях       

наукових журналів 

Член редакційної колегії збірника наукових праць «Актуальні про-

блеми права: теорія і практика» внесеного до Міжнародної наукомет-

ричної бази даних «Index Copernicus International» (Польща) 

Володіння іноземни-

ми мовами  

1. Посвідчення про проходження атестації в атестаційній  комісії при 

Вищому навчальному закладі «МАУП» щодо володіння державною 

мовою від 22 травня 2019 № ДМ-05/10-13-р/св. 

2. Англійська мова (магістр за спеціальністю 035 «Філологія» спеціа-

лізація «Переклад» (англійська мова) Луганський національний універ-

ситет імені Тараса Шевченко, диплом М19 № 033365 від 31.01.2019 р. 

 

Інша діяльність 

(СВР, кружки, бюро, 

проекти, участь у                 

професійних 

об’єднаннях тощо) 

Член методичної ради юридичного факультету. 

Член вченої ради юридичного факультету 

1. Проєкт Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фі-

нансової підтримки Європейського Союзу й урядів Данії, Швеції та 

Швейцарії, за підтримки Громадської організації «Ініціативний центр 

сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання", за 

напрямом "Покращення доступу до правосуддя у вибраних громадах 

Донецької та Луганської областей" - онлайн-платформа "Електронний 

правовий офіс" 

2. Проєкт ГО "ЦСР "Дієва громада" - "Відкритий суд - рівні мож-

ливості", при підтримці Програми ООН із відновлення та розбудови 

миру за фінансової підтримки Європейського союзу та урядів Данії, 

Швеції та Швейцарії, тренінг з підвищення правової обізнаності грома-

дян, особливо уразливих груп населення 

3. Голова ГО «Фундація «Жіноча ініціатива» 

4. Проєкт «Електронний правовий офіс» -  виконаний ГО «Фунда-

ція «Жіноча ініціатива» в межах програми малих грантів для підтримки 

проектів, спрямованих на покращення доступу до правосуддя у цільо-

вих громадах Донецької та Луганської областей, що виконується за до-



говором #RPP/2019/5/007/ADM між Програмою розвитку Організації 

Об’єднаних Націй (ПРООН) та Громадською організацією «Ініціатив-

ний центр сприяння активності та розвитку громадського почину «Єд-

нання» в контексті Програми ООН з відновлення та розбудови миру 

2019р. 

Основні публікації 

(Відповідно до Ліцен-

зійних умов) 

1) Наукові публікації у періодичних виданнях, які включені до нау-

кометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of 

Science Core Collection: 

Inshyn M.I. , Pchelina O.V., Yamnenko T.M., Tatarenko H.V. Experience of 

Foreign Countries on Exercising Departmental Control over the Activities of 

Judges and the Possibility of Its Application in Ukraine // Revista Amazonia 

Investiga 2020 -05 – 18. Р. 243-249 ( ESCI Web of Science) 

DOI: 10.34069/AI/2020.29.05.27 

 

2) Наукові публікацій у наукових виданнях, включених до переліку 

наукових фахових видань України: 

1. Татаренко Г.В., Мезеря О.А., Татаренко І.В.   Реформа інституту ви-

кривачів корупції в Україні: довгоочікувані зміни чи імітація прогресу// 

Актуальні проблеми права: теорія і практика №1 (39), 2020.  С.127-142. 

Режим доступу: http://app.snu.edu.ua/index.php/actual-law/issue/view/6 

DOI: https://doi.org/10.33216/2218-5461-2020-39-1-127-142 

2. Татаренко Г.В., Колесник В.Е.   Аналіз ефективності впровадження 

механізмів правового регулювання та забезпечення ґендерної політики 

в Україні на сучасному етапі// Актуальні проблеми права: теорія і прак-

тика №1 (39),2020. – С.119-126 

Режим доступу: http://app.snu.edu.ua/index.php/actual-law/issue/view/6 

https://doi.org/10.33216/2218-5461-2020-39-1-119-126 

3. Татаренко Г. В., Стороженко О. О., Татаренко Д. В. Проблемні пи-

тання призначення житлових субсидій // Актуальні проблеми права: те-

орія і практика № 2 (38) (2019) 

DOI: https://doi.org/10.33216/2218-5461-2019-38-2-138-145 

4. Татаренко Г.В., Арсентьєва О.С. Інформаційна агресія Російської 

Федерації проти України: історичні паралелі // Актуальні проблеми 

права: теорія і практика: Збірник наукових праць. Вид-во СНУ ім. 

В.Даля, м. Сєвєродонецьк. – 2018 р. - № 1 (35). – 208 с. - С. 175-182.  

5. Татаренко Г.В., Алієва К.Е. Проблеми взаємодії міжнародних органів 

та організації з питань моніторингу прав дитини в умовах збройного 

конфлікту з національними органами та організаціями// Актуальні про-

блеми права: теорія і практика: Збірник наукових праць. Вид-во СНУ 

ім. В.Даля, м. Сєвєродонецьк. – 2018 р. - № 1 (35). 208 с. С. 167-174.  

6. Татаренко Г.В. Виробнича діяльність працівників// Велика українсь-

ка юридична енциклопедія: у 20 т. // Т. 11 : Трудове право / редкол.: С. 

М. Прилипко, М. І. Іншин, О. М. Ярошенко та ін. ; Нац. акад. прав. наук 

України ; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; 

Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – 2018. – 776 с.  

7. Татаренко Г.В., Кузнецов О.М., Татаренко І.В. Служба пробації в 

Україні: проблеми законодавчого регламентування// Науковий журнал 

«Молодий вчений» № 3 (67) березень 2019 р. 212 с.  

8. H. Tatarenko, H. Serhiienko, N. Karaulanova, D. Tatarenko. The influence 

of legislative acts of a. Lincoln government the course of the civil war of 

1861-1865 in the USA// Вісник Східноукраїнського національного уні-

верситету імені Володимира Даля: Науковий журнал. № 4. (252). 2019. 
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109 с. С.89-94. 

 

3) наявність виданого підручника чи навчального посібника або 

монографії: 

1. Татаренко Г.В., Договірне регулювання відносин у сфері пенсійного 

забезпечення / Правові та економічні засади реформування системи ор-

ганів державної влади і правосуддя в умовах інтеграції до європейської 

спільноти: проблеми та перспективи : монографія / [Колектив авторів]; 

під ред. Г.В. Татаренко. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. 

- 208 с.С. 136-149.  

2. Татаренко Г. В., Гніденко В. І. Місце гнучких форм зайнятості в сис-

темі державного управління на ринку праці/ Основні напрямки розвит-

ку системи публічного адміністрування : колективна монографія - Оде-

са: Видавничий дім "Гельветика", 2018. - 104 с. С.4-18.  

3. Tatarenko H.V., Hnidenko V.I. Flexible employment forms in the system 

of state administration at the labor market: problems and prospects of legal 

regulation/ “Scientific development and achievements”:  monograph [Text]. 

LP22772, 20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU, 2018, volume 329 р.,  P. 

166-179 

4. Татаренко Г.В., Алієва К.Е. Міжнародно-правовий механізм захисту 

прав дітей, які постраждали від збройних конфліктів: досвід для Украї-

ни/ Правові та економічні засади реформування системи органів держа-

вної влади і правосуддя в умовах інтеграції до європейської спільноти: 

проблеми та перспективи : монографія / [Колектив авторів]; під ред. 

Г.В. Татаренко. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2018. - 208 с. 

С. 150-169.  

5. Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні: Моног-

рафія. -  Луганськ: Вид-во «Література», 2011. - 220 с. 

6. Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні: Монографія / 

Хуторян Н.М., Вишновецька С.В., Гаращенко Л.П., Дріжчана С.В., Ін-

шин М.І., Кравчук Т.В., Коробенко Н.П., Лаврів О.Я., Лазор Л.І., Сіму-

тіна Я.В., Стадник М.П., Скоробагатько А.В., Татаренко Г.В., Швець 

В.О., Шумило М.М. За ред. д-ра юрид. наук, проф. Н.М. Хуторян, 2012. 

7. Development and modernization of the legal systems of Eastern Europe: 

experience of Poland and prospects of Ukraine: Collective monograph. Vol. 

1. // Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2017. 368 p. Р. 278-295. 

8. Підготовка до атестації здобувачів вищої освіти освітнього ступеня 

«Бакалавр» зі спеціальності 081 «Право» у формі кваліфікаційного тес-

тового екзамену: Арсеньєва О.С., Розовський Б.Г., Бровендер Ю.М., Ів-

чук Ю.Ю., Антоненко М.І., Капліна Г.А., Котова Л.В., Татаренко Г.В., / 

Навчальний посібник, Вид-во СНУ ім. В.Даля, м. Сєвєродонецьк, 2018 

р.-  200 с.  

 

13) наявність виданих навчально-методичних посібни-

ків/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного 

навчання, конспектів лекцій/практикумів/ методичних вказі-

вок/рекомендацій загальною кількістю три найменування: 

1. Методичні вказівки по проведенню тренінгу публічного виступу з 

дисципліни "Судова риторика" (для здобувачів вищої освіти спеціаль-

ності 081 «Право» ) /Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 31 

с. Свідоцтво № 7628 від 07.12.2017р.  

2.Методичні вказівки до  самостійної роботи з дисципліни «Судові та 



правоохоронні органи» для студентів бакалаврів  денної та заочної фо-

рми навчання, за спеціальністю 081– «Право». Укладачі: Татаренко 

Г.В., Арсентьєва  О.С. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017.- 

13 с.  

Свідоцтво про публікацію №7334 від 17.01.2017р. 

3. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Судові та 

правоохоронні органи» для студентів бакалаврів денної та заочної фор-

ми навчання, за спеціальністю 081 – «Право». Укладачі: Татаренко Г.В., 

Арсентьєва  О.С. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017.- 22 с.  

Свідоцтво про публікацію №7335 від 17.01.2017р. 

4. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни 

«Судові та правоохоронні органи» для студентів бакалаврів заочної фо-

рми навчання, за спеціальністю 081– «Право». Укладачі: Татаренко 

Г.В., Арсентьєва О.С. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017.- 

34 с.    

Свідоцтво про публікацію №7336 від 17.01.2017р. 

5. Методичні вказівки по проведенню тренінгу публічного виступу з 

дисципліни "Судова риторика" (для здобувачів вищої освіти спеціаль-
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