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Українська письменниця та адвокат Лариса 

Володимирівна Денисенко народилася в Києві в родині 

службовців 17 червня 1973 року. Має литовсько-грецьке 

походження. Українську мову опанувала в 23 роки, коли 

почала працювати в Міністерстві юстиції України. 

1995 року закінчила юридичний факультет Київського 

Національного університету імені Тараса Шевченка, Центрально-Європейський 

Університет (Прага), курс законопроектування при Міністерстві юстиції 

Нідерландів. Проходила стажування на відповідних правничих курсах у 

Нідерландах та Швейцарії. Має ліцензію на право здійснення практики в Торонто та 

Оттаві щодо справ, пов'язаних з біженцями та мігрантами. Є одним з адвокатів, які 

представляють інтереси громадян в Європейському суді з прав людини (Страсбург). 

Працювала директором департаменту міжнародного права Міністерства юстиції, 

радником Міністра юстиції, науковим консультантом парламентських комітетів, 

очолювала національне відділення міжнародної антикорупційної організації 

Transparency International. Була експертом кількох міжнародних організацій, 

зокрема, Ради Європи, ООН, ОБСЄ. Є автором та співавтором посібників та 

альманахів з питань корупції, судоустрою, смертної кари, прав людини для дітей. 

На даний час веде адвокатську практику, а також працює автором та ведучою 

культурологічної програми «Документ +» на телевізійних каналах «Студія 1+1» та 

«1+1 International». Також працює приватним адвокатом з цивільних та 

адміністративних справ, юридичним консультантом народних депутатів України. 

Літературна кар'єра розпочалася перемогою в конкурсі Коронація слова (гран- 

прі конкурсу-2002, дебютний роман «Забавки з плоті та крові»). Книга «Танці в 

масках» посіла перше місце у рейтингу «Краща українська книга в жанрі 

белетристика» журналу «Кореспондент» за 2007 рік. 

Автор 8 романів для дорослих та трьох книжок для дітей. Співавторка 

книжок: «Національні системи доброчесності», «Judicial System in the CIS countries», 

«Global Corrupption Report 2002», «Death penalty in the CoE countries» та ін. 

Переможець кількох літературних конкурсів. Книжки перекладені російською, 

англійською, польською та німецькою мовами. Пише для журналів та інтернет- 

ресурсів, зокрема, таких як: «Українська Правда», «Фокус», «Женский журнал» 

тощо. 

Сценарист, член Національної Спілки письменників України з 2004 року. 
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