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Народилася 24 січня 1979 року у м. Хотин Чернівецької області. У 2001
році

з

відзнакою

національного

закінчила

університету

ім.

юридичний
Ю.

факультет

Федьковича

за

Чернівецького
спеціальністю

«Правознавство».
10 вересня 2001 року була прийнята на посаду асистента кафедри
економічної теорії та права Подільського державного аграрно-технічного
університету. У 2009 році закінчила економічний факультет цього ж
навчального закладу та здобула кваліфікацію економіста за спеціальністю
«Менеджмент організацій».
В листопаді 2006 року вступила до аспірантури Львівського
державного університету внутрішніх справ України.
22 травня 2009 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради
Київського національного університету імені Тараса Шевченка захистила
кандидатську дисертацію на тему: «Законодавчі дефініції: поняття, структура,
функції» за спеціальністю 12.00.01. Науковий керівник – д.ю.н., проф. А. А.
Козловський.
У жовтні 2009 року присвоєно наукову ступінь кандидата юридичних
наук.
У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. У цьому ж році пройшла
підвищення кваліфікації в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН
України, м. Київ
На даний час є докторантом Інституту держави і права ім. В. М.
Корецького НАН України. Тема докторської дисертації: «Правовий порядок:
теоретико-методологічні засади конституціоналізації» (12.00.01). Науковий

консультант д.ю.н., проф., учений секретар Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького Н. М. Пархоменко.
Подорожна Т. С. є автором та співавтором більше 150 наукових праць,
серед яких – 4 монографії (2 одноосібні: «Законодавчі дефініції: поняття,
структура,

функції»,

2009

р.

та

«Теоретико-прикладні

засади

конституціоналізації правової системи та модернізації Конституції України»,
2014 р.; 2 у співавторстві: «Теорія і практика конституціоналізації галузевого
законодавства України», 2013 р. та «Конституційний процес в Україні та
світовий досвід конституціоналізму», 2014 р.). В процесі своєї наукової
діяльності брала участь в багатьох міжнародних та всеукраїнських
конференціях.
Неодноразово

виступала

офіційним

опонентом

на

захисті

кандидатських дисертацій з теорії права аспірантів Львівського національного
університету ім. Івана Франка, НУ «Львівська політехніка», Львівського
державного

університету

внутрішніх

справ

України,

Київського

національного університету імені Тараса Шевченка.
Коло наукових інтересів – теорія права, конституційне право
(теоретико-прикладні засади конституціоналізації правової системи України,
оновлення Конституції України, конституціоналізація правового порядку).

