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1. Коваленко Лариса Павлівна. 
2. Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права та 

адміністративної діяльності. 
3. Тема і обсяг запланованої річної науково-дослідницької роботи. – «Ієрархічна  

модель принципів інформаційного права України» 2,0 друк.арк. 
4. Тема і обсяг фактично виконаної науково-дослідницької роботи. – «Ієрархічна  

модель принципів інформаційного права України» 6,7 друк.арк. 
    4.1. Форми впровадження виконаних НДР (розділи монографії, підручника, 
навчального посібника, наукові статті, тези наукових доповідей та повідомлень та 
ін.). – навчальний посібник, статті, тези. 
    4.2. Наукова новизна отриманих результатів – сформульовано нові наукові 
положення й висновки, запропоновані особисто викладачем щодо ієрархічної  моделі 
принципів інформаційного права України. 
5. Участь у розробці законопроектів та проектів інших нормативних актів. 

5.1. член Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 
України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475) 

     5.2 Рецензування (підготовка експертних висновків) проектів законів та інших 
нормативно-правових актів. 
 Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
 Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо відповідності за незаконне поводження із 
спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації (реєстр. 
№2578 від 12.12.2019 р.) (проф. Коваленко Л.П., січень 2020). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

статей 212-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення» (реєстр. № 
2669) (проф. Коваленко Л. П., січень 2020). 

Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до 

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо штрафних балів» 
(реєстр. № 2809) (проф. Коваленко Л. П., лютий 2020). 
  Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
 Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про Бюро академічної 
безпеки України» (реєстр.№ 3087-д від 02.07.2020) (проф. Коваленко Л.П., липень 
2020). 

  Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності. 
Зауваження та пропозиції до проекту Закону о внесення змін до Закону України 

«Про державне бюро розслідувань» та Закону України «Про державну службу» щодо 
приведення деяких положень у відповідність до Конституції України» (проф. 
Коваленко Л.П., вересень 2020). 
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Верховна Рада України. Комітет з питань правоохоронної діяльності.  
Зауваження та пропозиції до проекту Закону України «Про державну 

реєстрацію геномної інформації людини» (реєстр. № 4265) (доц. Коваленко Л.П., 
листопад 2020). 
6. Зв’язок з практикою: 

6.1. проведено узагальнення практики застосування інформаційного 
законодавства Харківським окружним адміністративним судом на тему 
«Причини порушень інформаційного законодавства» 

      6.4. Прочитані он-лайн лекцію практичним працівникам – прочитано 1 лекцію 
для: 

1) працівників Третього Харківського місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. Дата проведення лекції 10.09.2020 р. на тему: 
"Інформаційне законодавство щодо захисту прав, свобод, інтересів фізичних та 
юридичних осіб»; 

      6.5. Підготовка відповідей (висновків) на запити органів державної влади та 
місцевого самоврядування, організацій та громадян. 
 Науковий висновок на звернення Міністерства освіти і науки України. 
Пропозиції до проекту Концепції впровадження Вім-Будівельного інформаційного 
моделювання в Україні (проф. Коваленко Л.П., квітень 2020). 
7. - 
8. Участь у конференціях, семінарах (вказати повну назву конференції, дату та місце 
проведення). 

1. Запорізькі правові читання: Щорічна міжнародна науково-практична 
конференція, (м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2020.   

2. Запобігання корупції у приватному секторі : Наук.- практ. онлайн круглий 
стіл, присвячений 25-річчю із дня створення НДІ вивчення проблем злочинності та 
95річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків, 1 лип. 2020 р.)  

3. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: VІІІ 
міжнародна науково-практична конференція (м. Харків, 9-10 квітня 2020 р.)  

4. Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної 
дисципліни та галузі права : міжнародна науково-практична конференція (м. Херсон, 
23 вересня 2020 р.)  

5. Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й 
поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до 
правосуддя: Наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 верес. 2020 р.) 
9. Видавнича діяльність (монографії, статті, навчальні посібники, тези та ін.) дати 
перелік надрукованих у 2020 р. робіт, їх обсяг, кількість друкованих аркушів. 

Навчальні посібники 
    1. Тематика курсових робіт з адміністративного права та методичні рекомендації до 
їх виконання для студентів П курсу денних факультетів 
першого(бакалаврського)рівня галузі знань галузі знань 08 «Право» Харків : Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 100 с. Ю.П. Битяк, М.О. Белікова, В.В. Зуй 
та ін. Всього 25 автори (особисто - 1,2 друк.арк).  
    2. Методичні матеріали і рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 
«Адміністративне право» для студентів П курсу денних факультетів 
першого(бакалаврського) рівня галузі знань галузі знань 08 «Право» Харків : Нац. 
юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, 2020. - 123 с. Ю.П. Битяк, М.О.Белікова, В.В. Зуй, 
В.М. Всього 24 автори та ін. (особисто 1,2 друк.арк).   
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 Підручник: 
    1. Адміністративне право: підручник / Ю. П Битяк ( кер. авт. кол.),      В. М. 
Гаращук та ін.: за заг. ред.. Ю.П. Битяка, В. М. Гаращука. – 3-е вид., переробл. та 
допов. – Х.:Право, 2020. – 656 с. (С.63-77) (особисто (С. 57 − 88). 1,2 друк.арк).   
    2.Адміністративне право України. Повний курс: підручник / Галунько В., 
Діхтієвський  П., Кузьменко О., Стеценко С. та ін. Херсон: ОЛДІ- ПЛЮС, 2020. 446 с.  
(авторський внесок С. 252-270 ) 1,2 друк.арк).  

  Тези: 
1. Коваленко Л.П. Деякі питання щодо сутності інформаційної безпеки.  

Запорізькі правові читання: матеріали щорічної міжнародної науково-практичної 
конференції, (м. Запоріжжя, 19–20 травня 2020 р.) Запоріжжя: ЗНУ, 2020.  С.89-93 
(0,1 друк. арк) 

2. Коваленко Л.П. Інформаційно-правові засади запобігання корупції у приватному 
секторі. Запобігання корупції у приватному секторі : матеріали наук.- практ. онлайн 
«круглого столу», присвяченого 25річчю із дня створення НДІ вивчення проблем 
злочинності та 95річчю із дня народження акад. Володимира Сташиса (м. Харків,  
1 лип. 2020 р.) Харків : Право, 2020. С. 211-214. (особисто 0,1 друк. арк) 

3. Коваленко Л.П. Служба безпеки України як відповідач в адміністративному 
судочинстві. Сектор безпеки України: актуальні питання науки та практики: 
матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 9-10 квітня 
2020 р.)Харків: Друкарня Мадрид, 2020. С.352-356. (спів. Шукалова Д.Є.) (особисто 
0,1 друк. арк) 

4. Коваленко Л.П. Щодо деяких аспектів реформування адміністративного права. 
Новітні тенденції розвитку адміністративного права як науки, навчальної дисципліни 
та галузі права :матеріали міжнародної науково-практичної конференції( м. Херсон, 
23 вересня 2020 р.) – Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – С. 76-82. 
(особисто 0,1 друк.арк) 
     5. Коваленко Л.П. Деякі проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні. 
Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й 
поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до 
правосуддя: матеріали тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 верес. 2020 
р.)Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С. 83-88. (спів. Ничипоренко К.Ю.) (особисто 0,1 
друк. арк) 
     6. Коваленко Л.П.  Сучасний стан забезпечення гендерної рівності в Україні. 
Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й 
поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до 
правосуддя: матеріали тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 верес. 2020 р.) 
Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С. 75-78. Грищук К.С. (особисто 0,1 друк.арк) 
      7. Коваленко Л.П. Проблеми забезпечення гендерної рівності в Україні.  Актуальні 
проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення 
гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя: матеріали 
тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 верес. 2020 р.) Київ: ДНДІ МВС України, 
2020. С. 79-82. Коваленко Б.В. (особисто 0,1 друк.арк) 
     8. Коваленко Л.П.  Чинники гендерного насильства в Україні та механізми протидії 
насильства. Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на 
появу й поширення гендернообумовленого насильства та забезпечення доступу до 
правосуддя: матеріали тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 верес. 2020 
р.)Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С. 225-228. Канівець К.О. (особисто 0,1 друк.арк) 
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      9. Коваленко Л.П.  Вплив збройного конфлікту на Сході України і поширенню 
гендерної нерівності в Україні. Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на 
Сході України на появу й поширення гендернообумовленого насильства та 
забезпечення доступу до правосуддя: матеріали тез наук. доп. наук.-практ. конф. 
(м.Київ, 18 верес. 2020 р.)Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С. 288-291. Наливайко С.В. 
(особисто 0,1 друк. арк.) 
       10. Коваленко Л.П.  Проблемні питання міжнародних стандартів протидії 
насильства в сімї. Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України 
на появу й поширення гендернообумовленого насильства та забезпечення доступу до 
правосуддя: матеріали тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 верес. 2020 р.) 
Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С. 413-418. Гаврилова А.В. (особисто 0,1 друк. арк). 
        11. Коваленко Л.П.  Міжнародний досвід у сфері гендерної рівності. Актуальні 
проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення 
гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя: матеріали 
тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 верес. 2020 р.) Київ: ДНДІ МВС України, 
2020. С. 423-427. Ревенко Д.С. (особисто 0,1 друк. арк) 
        12. Коваленко Л.П.  Вплив збройного конфлікту в Доцецькій та Луганських 
областях на доступ до правосуддя. Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту 
на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та 
забезпечення доступу до правосуддя: матеріали тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м. 
Київ, 18 верес. 2020 р.) Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С.556-558. (Григорєва І.В.) 
(особисто 0,1 друк. арк) 
        13. Коваленко Л.П.  Зарубіжні стандарти щодо запобігання насильству стосовно 
жінок. Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й 
поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до 
правосуддя: матеріали тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 верес. 2020 р.) 
Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С. 419-422. (спів. Макарець М.М.) (особисто 0,1 
друк. арк) 
         14. Коваленко Л.П.  Правові проблеми захисту прав та свобод. Актуальні 
проблеми впливу збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення 
гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя: матеріали 
тез наук. доп. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18 верес. 2020 р.) Київ: ДНДІ МВС України, 
2020. С. 544-549. (спів. Гелюх Г.В.) (особисто 0,1 друк. арк) 
15. Коваленко Л.П.  Проблеми захисту конституційних прав і свобод осіб, які 
постраждали від збройного конфлікту на Сході України. Актуальні проблеми впливу 
збройного конфлікту на Сході України на появу й поширення гендерно обумовленого 
насильства та забезпечення доступу до правосуддя: матеріали тез наук. доп. наук.-
практ. конф. (м. Київ, 18 верес. 2020 р.) Київ: ДНДІ МВС України, 2020. С. 550-554. 
(спів. Солодуха Є.О.) (особисто 0,1 друк. арк) 

9.1. Вказати публікації, з зазначенням вихідних даних, у наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science. 

1. Alternative methodology for assessment of youth competitiveness in the labor 
market of Ukraine .Management Science Letters, 2020, 10(10), с. 2159-2168 Режим 
доступу: http:// m. growingscience.com/beta/ms1/3781-alternative-methodology-for-
assessment-of-youth-competitiveness-in-the-labor-market-of-ukraine.html(індиксація 2020 
р). (співавтори  Oksana Oliinyka , Iryna Lehana  Sergiienkoa  and Tetiana Tarasova ) 
SCOPUS(особисто 0,2 друк.арк) 

2. Social capital measurement based on “The value explorer” method .Management 
Science Letters, 2020, 10(6), с. 1161-1168 Режим доступу: 
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http://www.m.growingscience.com/msl/Vol10/msl_2019_361.pdf (індиксація 2020 р). 
(співавтори Viktor Ievdokymova , Serhii Lehenchuka , Dmytro Zakharova , Uliana 
Andrusivb, Olga Usatenkoc) SCOPUS(особисто 0,2 друк.арк) 
12. -. 
13. - надано 1 відгук на автореферат кандидатської дисертації:  
       Бухарін Гліб Олегович «Фінтех як об’єкт нормативно-правового регулювання: 
теоретико-методологічний аспект» на здобуття наукового ступеня кандидата 
юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; 
фінансове право; інформаційне право (14.12.2020 р.); 
та 1 відгук на автореферат докторської дисертації: 
      Тильчика В’ячеслава «Теоретико-методологічні та правові засади вирішення 
адміністративними судами спорів у сфері публічно-правових відносин», подану на 
здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – 
адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право -(12.10.202 р.); 
14. -. 
15. Співробітництво з закордонними організаціями - м. Вільнюс, Литва, Університет 
Миколаса Ромеріса . 
16. -. 
17. -. 
18. -. 
19. Інше - 1. Керівник студентського наукового гуртка «Адміністративне 
судочинство».  
2. член Робочої групи Комітету Верховної Ради України з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування з опрацювання та підготовки до другого читання проекту Закону 
України про адміністративну процедуру (реєстр. № 3475) 

 
 
Д. ю. н., доцент                  Л.П. Коваленко 
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