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ПЕРСОНАЛІЇ

В І Ч Н А  П А М ’ Я Т Ь  К О Л Е З І

доктор юридичних наук, професор, 
заслужений юрист України

ДЕНИСОВА Тетяна Андріївна

(10.03.1956-07.01.2021)

Народилася 10 березня 1956 р. в смт Кушугум Запорізького 
району Запорізької області. У 1974-1977 рр. навчалася в Уфимському 
училищі МВС СРСР (нині – Уфимський юридичний інститут МВС 
РФ), яке закінчила з відзнакою та отримала звання лейтенанта. У 1985 
р. закінчила Харківський юридичний інститут (нині – Національний 

юридичний університет України імені Ярослава Мудрого»). З 1975 по 1999 р. проходила 
службу в органах внутрішніх справ. Полковник міліції у відставці.

У 1994 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридич-
них наук «Особливості карально-виправного впливу на неодноразово засуджених жінок, які 
відбувають покарання в місцях позбавлення волі» (спеціальність 12.00.08), 2011 р. – док-
тора юридичних наук «Кримінальне покарання та реалізація його функцій» (спеціальність 
12.00.08). Вчене звання доцента присвоєно у 1999 р., професора – 2005 р.

У 1994-1999 р. – старший викладач, згодом – доцент кафедри кримінального права 
та кримінології Запорізького юридичного інституту МВС України. У 1999-2003 рр. – до-
цент, завідувач кафедри кримінального права та правосуддя, декан юридичного факульте-
ту Запорізького державного університету (нині – Запорізький національний університет). У 
2003–2016 рр. – проректор з науково-педагогічної роботи Класичного приватного універси-
тету – директор Інституту права імені Володимира Сташиса, у 2017-2019 рр. – професор ка-
федри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримі-нології Академії Державної 
пенітенціарної служби.

У науковому доробку вченої понад 200 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 
підручник, навчальні посібники, що присвячені дослідженню фундаментальних проблем 
кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права.

Під її науковим консультуванням та керівництвом захищено 3 докторські та понад 30 
кандидатських дисертацій. Була членом спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій 
у Класичному приватному університеті та Харківському національному університеті вну-
трішніх справ, а також брала участь у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту дисер-
тацій у Дніпропетровському державному університеті внтурішніх справ. Входила до складу 
редакційних колегій наукових журналів «Вісник Асоціації кримінального права», «Вісник 
кримінологічної асоціації України», «Держава та регіони: серія «Право», «Право та держав-
не управління», «Юридична наука». 

Була членом президії Всеукраїнської громадської організації «Асоціація кримінально-
го права України» та головою її Запорізького місцевого осередку; членом Координаційного 
бюро з проблем кримінології та кримінологічних досліджень Національної академії пра-
вових наук України; членом президії Асоціації кримінологів України; членом правління 
Пенітенціарного товариства України; членом президії Запорізької громадської організації 
«Жінки за майбутнє» та інших вітчизняних і зарубіжних наукових та громадських товариств. 
За сумлінну працю, видатні наукові досягнення, громадську діяльність має низку відомчих 
нагород, а також Указом Президента України Т. А. Денисовій у 2006 р. присвоєно почесне 
звання «Заслужений юрист України».


