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7 травня 2019 року к. ю. н., доцент,
професор
кафедри
кримінального
права, заслужений юрист України
Н.А. Мирошниченко відзначила свій
ювілей!
Наталія Анатоліївна народилась
7 травня 1949 р. у м. Одесі в сім’ї
службовців
У 1967–1972 роках навчалась на
юридичному факультеті Одеського державного (зараз – національного) університету iм. І.І. Мечникова.
У 1972–1974 роках працювала консультантом, старшим консультантом
управління юстиції Одеського облвиконкому.
Із вересня 1974 р. – асистент, старший викладач, а після захисту дисертації – доцент кафедри кримінального
права Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.
Н.А. Мирошниченко у 1984 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних
наук на тему: «Кримінальна відповідальність за незаконне виробництво,
виготовлення, придбання, збереження,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів» (спеціальність 12.00.08)
у Харківській юридичній академії ім.
Ярослава Мудрого (зараз – Національний університет імені Ярослава
Мудрого). У 1987 р. їй присвоєно вчене
звання доцента.
3 вересня 1993 р. працювала деканом прокурорсько-слідчого факультету Юридичного інституту Одеського
державного
університету
iм. І.І. Мечникова. Із перетворенням
у грудні 1997 р. юридичного інституту
в Одеську державну юридичну академію (зараз Національний університет
«Одеська юридична академія») пра-

цювала деканом судового-прокурорського факультету, а з жовтня 2005 р.
по 2009 р. – директором Інституту прокуратури та слідства. Декілька років
професор Н.А. Мирошниченко плідно
виконувала обов’язки завідувача кафедри кримінального права.
Професор Н.А. Мирошниченко
є одним із видатних представників
правової школи Національного університету «Одеська юридична академія»
та одним із найбільш признаних спеціалістів у сфері кримінального права
в Україні. Напрямок наукової діяльності Н.А. Мирошниченко на сучасному
eтaпі – кримінальне право (склад злочину, кримінальна відповідальність,
проблеми осудності та обмеженої осудності), а також проблеми кримінально-правової боротьби з незаконним
розповсюдженням наркотиків. Вона
є автором більше 150 наукових та науково-методичних робіт, у тому числі
низки монографій, навчальних посібників та текстів лекцій та ін.
Під науковим керівництвом професора Н.А. Мирошниченко захищено
12 дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата юридичних наук,
а троє із її учнів – О.В. Козаченко,
Н.А. Орловська, Д.Г. Михайленко –
вже стали докторами юридичних наук:
Н.А. Мирошниченко – заслужений
юрист України (2002), нагороджена:
орденом княгині Ольги III ступеня
(2010), знаком «Відмінник освіти
України» (1997), почесною відзнакою
Верховного Суду України «За вірність
закону» (2006). У 2007 р. нагороджена почесною відзнакою одеського
міського голови «За заслуги перед
містом», подякою від Генеральної прокуратури України (2009), відзнаками
президента Національного універси-
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тету «Одеська юридична академія»
та почесними грамотами керівництва
цього університету.
Вітаючи зі славним ювілеєм, ми,
редакційна колегія журналу «Юридичний вісник», друзі, колеги, учні,
висловлюємо Вам, шановна Наталіє
Анатоліївно, нашу глибоку повагу
і щиру вдячність як виданому
викладачу, талановитому вченому,
вмілому організатору навчального
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процесу, який зробив значний внесок у розвиток української юридичної освіти, чудовому Учителю, чия
плідна науково-педагогічна діяльність сприяє вихованню яскравих
учених, багатьох поколінь студентів. Від щирого серця бажаємо Вам
міцного здоров’я, благополуччя, здоров’я Вам і Вашим близьким, невичерпної творчої енергії і нових наукових досягнень!

