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ародилася 7 травня 1973 р. в м. Запоріжжі. В 1996 р.
з відзнакою закінчила юридичний факультет Запорізького державного університету за спеціальністю
«Правознавство».
У 2000 р. в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка успішно захистила дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.02 «Конституційне право; муніципальне право»
на тему «Конституційно-правова відповідальність: питання
теорії та практики». В 2002 р. Л. Р. Наливайко присвоєно
вчене звання доцента кафедри конституційного та адміністративного права ЗДУ. З 2009 р. — доктор філософії.
У 2010 р. їй присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук на підставі захисту дисертації у Національному
університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» за спеціальністю 12.00.01 «Теорія та історія
держави і права; історія політичних і правових учень» на
тему «Державний лад України: поняття, система, гарантії».
В 2011 р. Ларисі Романівні присвоєно вчене звання професора кафедри загальноправових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
Свій професійний шлях Л. Р. Наливайко розпочала
в 1996 р. Трудовий стаж у вищих навчальних закладах
ІV рівня акредитації складає 21 рік. Працювала в Запорізькому державному університеті на посадах асистента, викладача, старшого викладача, доцента і завідувача кафедри
конституційного та адміністративного права. З січня по
серпень 2003 р. — доцент кафедри конституційного права
і місцевого самоврядування Київського університету
права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН
України. З 2003 по 2006 р. — доцент, професор, завідувач
кафедри конституційного та адміністративного права, заступник декана юридичного факультету з наукової роботи та
міжнародного співробітництва Запорізького національного
університету. З 2006 по 2011 р. — завідувач кафедри загальноправових дисциплін Запорізького юридичного інституту
Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ. Із 2011 р. і дотепер обіймає посаду завідувача кафедри
загальноправових дисциплін та адміністрування Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.
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Окрім науково-дослідної, навчальної та виховної роботи, Лариса Романівна здійснює правопросвітницьку,
громадську, волонтерську та благодійну діяльність. Високопрофесійний викладач, мудрий наставник, зразковий приклад для молодих науковців.
За значний особистий внесок у державне будівництво,
соціально-економічний, науковий, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю, згідно
з Указом Президента України, Л. Р. Наливайко удостоєно
почесного звання «Заслужений юрист України» (2017).
Внесок Лариси Романівни у справу підготовки науковопедагогічних і практичних кадрів у сфері юриспруденції оцінено вищими органами державної влади. Має такі державні
нагороди: лауреат Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України в номінації «За
наукові досягнення» (2007); лауреат премії імені Ярослава
Мудрого (2017); нагрудний знак Міністерства освіти і науки
України «Відмінник освіти України» (2007); Відзнака Міністерства внутрішніх справ України «За розвиток науки, техніки та освіти» ІІ ступеня з нагоди відзначення 15‑ї річниці
Дня Конституції України (2011); цінний подарунок «наручний годинник» від Голови Верховної Ради України (2013),
Почесна грамота Верховної Ради України за особливі заслуги перед Українським народом (2016).
За активну громадську діяльність, визначний внесок
у відновлення і розбудову України як незалежної, суверенної, демократичної соціальної правової держави нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти і науки
України за плідну роботу з обдарованою студентською молоддю; Національної експертної комісії України з питань
захисту суспільної моралі; Дніпропетровської обласної державної адміністрації, Запорізької обласної державної адміністрації; Дніпропетровської обласної ради; Запорізької
обласної ради; Головного управління юстиції у Запорізькій
області; Запорізького національного університету; Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ; Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ; Національного
центру «Мала академія наук України»; Почесною відзнакою
Асоціації українських правників та ін.
Автор понад 350 наукових і навчально-методичних
праць, опублікованих як в Україні, так і поза її межами (Великобританія, Італія, Франція, Польща, Чехія, Росія, Білорусь,
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Словаччина, Словенія, Вірменія, Румунія): п’яти монографій; 36 підручників і навчальних посібників; 128 наукових
статей; двох науково-практичних коментарів до чинного
законодавства України; шести довідників (енциклопедії та
словники) та ін.
Головні напрями наукових досліджень: трансформаційні процеси у сфері державності, політичної системи,
функціонування держави на сучасному етапі, теоретичні
і практичні проблеми конституційно-правової відповідальності, забезпечення гендерної рівності в Україні та світі, питання формування і реалізації внутрішньої та зовнішньої
політики України в різних сферах, правовий захист внутрішньо переміщених осіб в Україні, євроінтеграційні процеси.
Л. Р. Наливайко — засновник наукової школи «Актуальні
проблеми державотворення, правотворення та правозастосування» (2011), що є спільнотою дослідників високої кваліфікації, забезпечує провідні позиції в науці й вирізняється
вагомими науковими результатами та їх реалізацією у практичному житті суспільства.
У 2017 р. Ларису Романівну призначено завідувачем
Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення
гендерної рівності, створеної Науково-дослідним інститутом
державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України спільно з Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ. За
відносно нетривалий період існування лабораторії Л. Р. Наливайко ініціювала та провела понад 30 заходів, зокрема
науково-практичних, правопросвітницьких, інформаційноконсультативних за напрямами лабораторії.
Сьогодні очолює випускову кафедру: організовує та координує навчально-методичну, науково-дослідну та виховну
роботу, впроваджує у практику останні досягнення вітчизняної та світової науки, передового педагогічного досвіду на
освітніх ступенях «бакалавр» і «магістр» (за державно-правовою спеціалізацією) юридичного факультету. За програмою
«подвійний диплом» слухачі магістратури мають можливість
одночасно навчатися в Університеті ім. Яна Кохановського
(Польща, м. Кельце) за спеціальністю «Адміністрація».
Є членом вченої та науково-методичної рад ДДУВС. Входить до складу редакційних колегій юридичних фахових журналів: «Науковий вісник Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ», «Придніпровський правничий часопис», «Соціологія права», «Правова позиція».
З 2011 р. працювала у спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій із юридичних наук: Д 08.727.02, К 08.727.03 —
Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
Д 17.127.09 — Класичний приватний університет. З 2016 р. — голова спеціалізованої вченої ради К 08.727.04 у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Працює
у спеціалізованій вченій раді Д 64.086.02 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.
Під керівництвом Лариси Романівни захищено сім дисертаційних робіт. Нині здійснює керівництво написанням однієї
докторської та чотирьох кандидатських дисертаційних робіт.
Активний вихователь студентської молоді, керує студентським науковим гуртком студентів і курсантів кафедри
загальноправових дисциплін та адміністрування, результатом діяльності якого є постійна участь та перемоги в регіональних, всеукраїнських і міжнародних конференціях,

симпозіумах, конгресах, семінарах, конкурсах студентських
робіт, нагороди та грамоти Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України, Національної
академії наук України, Конституційного Суду України, ВГО
«Асоціація українських правників» тощо.
Проводить правозахисну діяльність. Є директором юридичної клініки «Істина», створеної на базі ДДУВС, в якій
впроваджує у навчальний процес метод клінічного практичного навчання: студенти та курсанти здійснюють прийом громадян спільно з викладачами-консультантами, що дозволяє їм
оволодіти відповідними навичками у юридичній сфері.
У 2011 р. обрана Головою правління Дніпропетровської
обласної організації «Асоціація українських правників»,
у 2015 р. — Віце-президентом ВГО «Асоціація українських правників». Як Віце-президент ВГО «Асоціація українських правників», призначена членом Комісії з визначення осіб із числа
молодих мешканців області на відзначення та отримання матеріального заохочення Дніпропетровської обласної ради.
Протягом кількох років є почесним членом журі Всеукраїнського конкурсу «Моральний вчинок» (м. Київ). Голова журі
обласного етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Комунального позашкільного навчального
закладу «Мала академія наук учнівської молоді» Дніпропетровської обласної ради» (секція «Правознавство»).
Л. Р. Наливайко — провідний лектор у проекті Дніпропетровської обласної ради «Школа політичного лідерства».
Співавтор та організатор Міжнародного студентського
саміту, членами журі, організаторами та учасниками якого є
представники всіх регіонів та провідних навчальних закладів як України, так і іноземних держав (Сполучені Штати
Америки, Польща, Румунія та ін.).
За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та освіти нагороджена Дипломом всеукраїнського видавничого проекту «Науково-освітній потенціал України».
За високі досягнення в роботі відзначена Всеукраїнським
іміджевим журналом «Персона. 21 век». Переможниця
обласних конкурсів «Господиня свого краю» в номінації
«Жінка — працівник освіти і науки».
За результатами рейтингового оцінювання діяльності
науково-педагогічних працівників Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ Лариса Романівна протягом багатьох років посідає І місце в номінації
«Кращий науковець». У 2017 р., за рейтингом Дніпропетровської обласної організації Союзу юристів України,
очолювана Л. Р. Наливайко кафедра визнана кращою в Дніпропетровському регіоні.
Разом із чоловіком Олегом Івановичем, кандидатом
юридичних наук, доцентом, виховує сина Ігора. Взявши
приклад із батьків-науковців, Ігор обрав юридичну професію і навчається у Національному юридичному університеті
імені Ярослава Мудрого.
Лариса Романівна вважає, що в житті головне — робити
все з любов’ю у серці, створювати гармонію вдома та на роботі, постійно самовдосконалюватися і всебічно розвиватися, бути корисним для суспільства. Також наголошує, що
потрібно вірити в себе та в те, що робиш, ставити мету і йди
до неї, адже без мети життя одноманітне й буденне. Ці ж
цінності успішно популяризує серед близьких, колег, студентської молоді. В людях цінує чесність, справедливість,
вірність, порядність та працьовитість.
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