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в селі

України. Українка,
Освіта: вища -· Київський національний університет імені Тараса
Шевченка - правознавство, спеціаліст права (закінчила 2000 р.). Київське міське
·педагогічне училище .No 3 вчитель початкових класів (закінчила J 991 р.).
Наукове звання: кандидат юридичних наук (2006 р.), доктор юридичних
наук (2014 р.).

Вчене звання: доцент (2012 р.), професор (2018 р.).
Трудова діяльність:
З 2019 року до цього часу · · · · член Центральної виборчої комісії.
У 2003-2019 роках -· старший консультант, головний консультант
Головного юридичного управління Апарату Верховноі' Ради України.
У 1998-2003 роках. .... помічник-консультант народного депутата України
А. Єрмака, Г. Омельченка (на постійній основі, Апарат Верховної Ради України).
У І 996-J 998 роках - слідчий слідчого відділу Радянського РУ ГУ МВС

України в м. Києві.
У 1991-1996 роках - вчитель початкових класі в Гнідинської середньої
школи Бориспільського району Київської області.

Трудовий стаж у сфері права - понад 24 р01<т1·.
Науково-викладацька діяльність:
З 2021 року до цього часу - головний науковий співробітник віддшу
проблем приватного права Науково-дослідного інституту приватного права і
підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАГІрН Украіни.
З 2021 року до цього часу - професор кафедри приватного, пуошчиого
права та предиктивного правосуддя Університету штучного інтелекту та

цифровізації.
З 20] 6 року до цього часу - викладач Інституту післядипломної освіти
Київського націоиального університету імені Тараса Шевченка.
У 2020~2021 роках - професор кафедри цивільного процесу 1 нституту
права Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 2016-2019 роках ··· професор кафедри приватно-правових писциплін
У ніверситету сучасних знань.
У 20 І б році ··· професор кафедри міжнародного приватного, комерційного
та цивільного права Київського національного торговельно-економічного
ун: нерСТПС'ГУ.
У 2006-20 І 6 роках - викладач, доцент, професор кафедри цивільного
права і процесу Українського державного університету фінансів та міжнародної

торгівлі,

У 20 І 0-2015 роках - доцент кафедри нотаріального та виконавчого
процесу і адвокатури юридичного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
В Інституті міжнародних відносин Київського національного університету
імені Тараса Шевченка 2006 року захистила кандидатську дисертацію на тему:
"Спадкування у сучасному міжнародному при ватному праві", 20 І 4 року ,_
докторську цисертапію на тему: "Концепції охорони та захисту житлових прав
в цивілістичному процесі".

Наукова та громадська діяльність:
Член редакційних колегій наукового журналу "Приватне та публічне право"

та збірника наукових праць "Держава і право".

Член громадської організації "Центр українсько-європейського наукового
~·
н
сшвроопництва
,
Член спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук в Університеті Короля
Данила Галицького та в Інституті міжнародних відносин Київського
національного університету імені Тараса Шевченка. Була членом спеціалізованих
вчених рад: для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора
(кандидата) юридичних наук в Інституті законодавства Верховної Ради Украіни,
Інституті держави і права ім. В.М.Кореш,кого JJAf·I України; з правом прийняття
до розгляду та проведення разового захисту лисертацій на здобуття ступеня
доктора філософії у галузі права Київського національного університету імені
Тараса Шевченка.
~

Під моїм керівництвом захищено 2 докторські дисертації та 4 кандидатські
дисертації у галузі права. Здійснюю наукове керівництво.
Автор, співавтор понад 200 науково-методичних та наукових публікацій,
зокрема 1 О монографій, понад ! 70 наукових статей у фахових виданнях України
та виданнях, включених в базу Scopus та в базу \Veb ої' Sсіепсе.
Позапартійна. Представницького мандату не маю.
Володію державною мовою на рівні вільного володіння перпюго ступеня.
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рідні до кримінальної відповідальності не притягувалися.

" вересня 202 І р.

МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ

кандидата на посаду судді Конституційного Суду України
КАРМАЗИ Олександри Олександрівни
За час своєї трудової діяльності, здійснюючи юридичну експертизу проектів
законів1 в Апараті Верховної Ради України (понад 20 років), беручи участь
у розробленні та опрацюванні прийнятих актів Верховної Ради України, я повною
мірою зрозуміла та усвідомила важливість конституційного контролю за правовим
змістом нормативно-правових актів, масштабність завдання забезпечення в державі
конституційного принципу верховенства права. Недодержання цього принципу
гальмує розвиток і зміцнення України як демократичної, соціальної, правової
держави, створює перешкоди до належного доступу до правосуддя, призводить до
зростання корупції та порушення прав і свобод людини та громадянина.
Тож всі проекти законів і прийняті закони, які відповідно до розподілу
повноважень мною опрацьовувалися у Головному юридичному управлінні Апарату
Верховної Ради України, перевірялися на відповідність їхніх норм Конституції та
законам України з метою недопущення наповнення законодавства нормами
неправового змісту, про що зазначалося у зауваженнях Головного юридичного
•
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управління до втдповшних законопроекпв- чи у довідках до приинятих законів
України. На необхідності дотримання «якості законів» звертає увагу і Європейський
суд з прав людини, наприклад, у справах «Єлоєв проти України» (заява № 17283/02),
«Вєренцов проти України» (заява No 20372/11 ), «Олександр Волков проти України»
(заява No 21722/11 ), «Зеленчук і Цицюра проти України» (заяви № 846/16 та
№ 1075/16) та ін.). Крім того, «у своїй практиці Суд визнав, що, як би чітко не було
положення сформульоване, у будь-якій галузі права, включно з кримінальним
правом, існуватиме неминучий елемент судового тлумачення. Завжди існуватиме
потреба у роз'ясненні нечітких норм або тих, що потребують пристосування до
обставин, що змінюються» (п. 65 рішення Європейського суду з прав людини від
1

Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України. Господарського процесуального кодексу
України, Земельного кодексу України, Житлового кодексу України. Кодексу України з процедур банкрутства, законів
України "Про управління об'єктами державної власності", "Про оренду державного та комунального майна", "Про
приватизацію державного і комунального майна", "Про публічні закупівлі". "Про передачу об'єктів права державної та
комунальної власності", "Про державну реєстрацію юридичних осіб. фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань", "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", "Про основні засади
державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". "Про ціни і ціноутворення", "Про особливості
управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі", "Про зовнішньоекономічну
діяльність". "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації", "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про акціонерні товариства". "Про ліцензування видів
господарської діяльності", "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю", "Про адміністративні
послуги", "Про Фонд державного майна України", "Про Антимонопольний комітет України". "Про забезпечення прав
і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" та ін.
2
Законопроекти реєстр. № І 085-1 від 06.09.2019. № І 050 від 29.08.2019, № 8296 від 19.04.2018, № 8060 від
26.02.2018. № 7066 від 04.09.2017. No 6746 від 17.07:2017. № 5592-д від 20.04.2017. № 4738-д від 30.03.2017. № 6232
від 23.03.2017 (щодо Господарського процесуального кодексу України). № 5495 від 06.12.2016. № 4666 від 13.05.2016,
№ 4591 від 05.05.2016, № 4549 від 29.04.2016, № 2302а-д від 28.04.2016, № 4470 від 19.04.2016, № 5105 від 09.04.2016,
№ 31 Об від 15.09.2015, № 3062 від 09.09.2015, № 2982 від 02.06.2015, № 2757 від 29.04.2015. № 2259 від 27.02.2015.
№ І 534 від 22.12.2014, № 4885 від 27.03 .20 І 4, № 2698 від 03.04.2013, № 0887 від 12.12.2012, № 0985 від 12.12.2012,
№ 2049а від 17.05.2012. № 10338 від 12.04.2012. № 9676 від І І .О 1.2012, № 9611 від 19.12.2011, № 9435 від 09.11.2011,
№ 9377 від О 1.11.2011, № 9337 від 24. І 0.20 І І, № 8474 від 11.05.2011. № 5239 від 16. І 0.2009 та ін.
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11.04.2013, справа «Вєренцов проти України»). Отже, здійснення контролю за
.
.
.
•..•
.
..•..
.
.·
'
яюстю проектів законів та приинятих законів у моіи юридичні практиці пов язана з
тлумаченням (розкриттям змісту) норм Конституції України.
Моя нинішня діяльність як члена Центральної виборчої комісп також
безпосередньо пов'язана із забезпеченням реалізації в Україні принципу
верховенства права та принципу законносп, адже я координую узагальнення
практики та підготовки пропозицій щодо однакового застосування і вдосконалення
виборчого законодавства України під час організації підготовки і проведення
виборів народних депутатів України, роз'яснень та рекомендацій із зазначених
питань, працюю над питаннями захисту виборчих прав громадян, дотримання
передбачених Конституцією та законами України принципів та засад виборчого
процесу.
Коло моїх наукових інтересів як доктора юридичних наук, професора охоплює
публічне (конституційне, виборче, адміністративне право) і приватне (цивільне
право і процес, нотаріальний процес, виконавчий процес, житлове право, сімейне
право, міжнародне приватне право, господарське право і процес) право3, а також
з За роки науково-викладацької діяльності є автором чи співавтором понад 170 наукових публікацій.
пов'язаних із запровадженням в Україні належного правового механізму реалізації, гарантії і захисту прав та свобод
людини і громадянина, зокрема:
Кармаза О.О. Міжнародне спадкове право: иаук.-пракг. посібник. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ. 2007. 328 с.
Кармаза О.О. Сімейні відносини з іноземним елементом. Сімейний кодекс України: наук-практ. коментар. За заг.
ред. С.Я. Фурси. Київ, 2008. 1248 с.
Кармаза О.О. Забезпечення в Україні конституційного права на житло в умовах розгортання світової економічної
кризи. Юриспруденція: теорія і практика. 2009. № 7. С. 37-42.
Фурса С.Я., Кармаза О.О. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів: наук.-практ. посіб. Київ, 2009. 704 с.
Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав в Україні: матеріальний та процесуальний аспекти:
монографія. Миронівка.2013. 399 с.
Кармаза О.О. Визнання та виконання рішень іноземного суду в Україні (в аспекті цивільних справ щодо
житлових прав): національне та міжнародне законодавство. Порівняльно-правові дослідження. 2013. Вип. 1-2. С. 213218.
Кармаза О.О. До питання про забезпечення прав на житло на тимчасово окупованій території України. Науковий
вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.2015. Вип. 30. Т. І. С. 129-133.
Кармаза О.О. До питання про адміністративні послуги: сучасний стан законодавства України та перспективи
його розвитку. Правові системи.2015. № 2. С. 177-189.
Кармаза О.О. Адміністративно-правова та цивільно-правова відповідальності адвоката. Адвокатура України:
підручник: у 2 кн. За заг. ред. С.Я. Фурси, Н.М. Бакая нової. Київ: Алерта, 2016. С. 599-608.
Нотаріальний процес України з іноземним елементом: монографія. О.О. Кармаза. О.О. Гріненко, В.Ю. Стрілько.
Київ, 2018. 215 с.
Кармаза О.О. Особи, уповноважені законом на вчинення нотаріальних дій у сфері спадкування: проблеми
застосування та перспективи розвитку законодавства України. Науковий вісник публічного та приватного права.2018.
Вип. І. Т. І. С. 66-70.
Кармаза О.О. Експерт у галузі права в судовому процесі: теорія та судова практика. Право і суспільство. 2019.
№ 5-1. С. 89-94.
Кармаза О.О., Кушерець Д.В. Законодавство України у сфері медіації: перспективи розвитку. Legislation of EU
countries: history, shortcomings апd prospects for the єіемеіоргпегп: Col lective 111011ograpl1. Fraпkfurt (Oder). 2019. Р. 56- 75.
Karmaza О.О. Treпds оемеіоргпеш іп digitalizatioп of іпгегпагіопаі busiпess. Modern гезеагспев: progress of the
legislation of Ukraine and experience of European 1..:Jnioп: Collective пюпоягар'т, Riga: Іжіемпіесіоа "Baltija Publishi11g".
2020. Р. 677-699
Кармаза О., Прудкий Б. Перспективи становлення інституту медіації у виборчому процесі. Знання європейського
права. 2020. № 3. С. 94-98.
Кармаза О.О., Кушерець Д.В. Штучний інтелект у цивілістичному процесі: перспективи використання. The latest
develop111e11t of the modern legal sciences and education in Ukraine and EU countries: ап ехрегіепсе, challenges, expectations:
Collective гпопоягарл, Riga. 2021. Р. 233-262.
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безпосередньо пов'язано з роботою над удосконаленням законодавства України,
зокрема у сфері забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина.
Оскільки в Україні більшість правовідносин мають приватно-правовий
характер, запровадження інституту конституційної скарги зумовлює підвищення
актуальності відповідної проблематики і в роботі Конституційного Суду України.
Тож мій досвід сприятиме реалізації механізму юридичного захисту (відновлення)
прав громадян та юридичних осіб приватного права у процесі розгляду
конституційних скарг.
І нині у своїй щоденній роботі, і в разі призначення мене суддею
Конституційного Суду України я докладатиму всіх зусиль для забезпечення
в Україні верховенства права, захисту конституційного ладу, утвердження прав та
свобод людини і громадянина.
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