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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Перманентне реформування і 
структурування національного законодавства обумовлює необхідність подальшого 
розвитку національного страхового ринку як складової частини фінансового ринку 
України, що сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання і 
забезпечує відшкодування збитків у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та 
інших непередбачених подій, що негативно впливають на добробут населення, 
діяльність суб’єктів господарювання і держави загалом. 

Будучи провідною ланкою ринкової економіки, страхова сфера виступає 
складним механізмом, що чутливо реагує на всі соціально-економічні, політичні та 
соціопсихологічні процеси, що відбуваються в країні. Як результат, сучасний стан 
розвитку страхового ринку характеризується складністю та суперечливістю, що 
пояснюється недосконалістю галузевого законодавства, низькою платоспроможністю 
вітчизняних страхувальників, проявами галузевого монополізму, недостатнім рівнем 
кваліфікації кадрів у страхових компаній, великою кількістю видів обов’язкового 
страхування, зловживаннями у сфері страхових відносин як з боку страховиків, так і 
страхувальників, що свідчать про необхідність удосконалення механізму 
адміністративно-правового регулювання у вказаній сфері.  

Варто наголосити, що здійснення адміністративно-правового регулювання 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів обумовлено також певними соціально-
економічними потребами суспільства та з мінімізацією рівня ризику як 
страховиків, так і страхувальників.  

Автомобільний транспорт є зручним, маневреним, швидким, що зумовлює 
його активний розвиток. Проте в умовах нерозвиненої, застарілої транспортної 
інфраструктури та переважної частини автопарку, недосконалої системи 
підготовки водіїв, низького рівня їх правової свідомості й культури це призводить 
до зростання кількості дорожньо-транспортних пригод: за 2017 рік – 162526 
пригод; за 2018 рік – 150120 пригод; за 2019 рік – 160675 пригод. Ситуація на 
дорогах України визнана однією з головних загроз національній безпеці. 

З огляду на це обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів як ефективний механізм 
захисту майнових прав та інтересів як потерпілих осіб, так і власників 
транспортних засобів стає необхідним елементом економічної і правової 
системи держави. Обов'язкове страхування виступає превентивним заходом 
забезпечення безпеки в сфері дорожнього руху, засобом підвищення 
грамотності, культури водіння і рівня правосвідомості водіїв. Крім того, 
обов'язкове страхування - це захід, спрямований на мінімізацію негативних 
наслідків дорожньо-транспортних пригод, гарантія забезпечення прав і 
законних інтересів як потерпілих, так і винуватців скоєння дорожньо-
транспортної пригоди. 
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Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів» набрав чинності 
1 січня 2005 р. Після його прийняття нормативна база та підзаконні 
нормативні акти, спрямовані на забезпечення дії цього Закону, перманентно 
вдосконалюються. Завдяки цим заходам ОСЦПВВНТЗ перетворилося на 
справді масове явище. За 2018 р. було оформлено договорів, що розпочали 
дію 7 720 277 полісів, що свідчить про значне охоплення володільців 
транспортних засобів страхуванням відповідальності (тоді як у 2017 р. – 
лише 7 408 257). 

Однак, незважаючи на наявну нормативну базу регулювання відносин 
щодо ОСЦПВВТЗ, окремі її положення викликають нарікання учасників 
правовідносин щодо цього виду страхування – страхувальників 
(невідповідність розміру страхових платежів спричинюваним ризикам, 
гарантії захисту майнових інтересів у разі настання страхового випадку), 
страховиків (забезпечення обов’язковості страхування, адекватний 
розрахунок страхових платежів, протидія шахрайству), вигодонабувачів 
(гарантування і спрощення процедури отримання страхового відшкодування, 
його повнота). Ці та інші проблеми є одними із важливих чинників у 
вирішенні ряду соціальних та фінансово-правових проблем держави, що й 
обумовило вибір теми дисертації. 

Адміністративно-правове регулювання обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у межах 
юридичної науки адміністративного права є, на жаль, малодослідженим. 
Фундаментальною основою для вказаного дослідження стали праці таких 
вчених: В.Б. Авер’янова, О.М. Бандурки, А.І. Берлача, В.Т. Білоуса, 
І.Л. Бородіна, Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, І.П. Голосніченка, 
В.Л. Грохольського, О.М. Зайця,  Д.П. Калаянова, Р.А. Калюжного, 
Т.О. Коломоєць, В.В. Ковальської, В.К. Колпакова, А.Т. Комзюка, 
В.Т. Комзюка, В.В. Конопльова, В.І. Курила, О.В. Кузьменко, К.Б. Левченко, 
Д.М. Лук’янця, А.А. Нечай, О.І. Остапенка, В.П. Пєткова, С.В. Пєткова, 
Д.В. Приймаченка, Т.О. Проценко, О.П. Рябченко, В.О. Шамрая, Х.П. Ярмакі 
та ін. Окремі питання щодо проблематики даного дослідження знайшли своє 
відображення у працях науковців у галузі фінансового права, зокрема: 
Н.В. Безсмертної, Т.В. Блащук, К.П. Василенко, О.В. Гриня, І.О. Дзери, 
Ю.О. Заїки, Л.Л. Кінащук, С.А. Пилипенко, В.М. Співака, Н.С. Хатнюка, 
В.П. Янишена та ін. 

Таким чином, розгляд адміністративно-правових аспектів обов'язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів і питань впливу обов'язкового страхування на забезпечення безпеки в 
сфері дорожнього руху не було самостійним предметом монографічних 
досліджень. викладені обставини свідчать про недостатній мірі наукової 
розробленості теми. 
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Актуальність дослідження визначається необхідністю осмислення суті і 
місця обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників транспортних засобів в системі забезпечення безпеки дорожнього 
руху, розробки теоретичних і методологічних основ вдосконалення даного 
інституту і визначення пріоритетних напрямків його розвитку. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, 
грантами. Тема дисертаційної роботи сформульована відповідно до переліку 
тем науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт Одеського 
державного університету внутрішніх справ «Пріоритетні напрями розвитку 
реформування правоохоронних органів в умовах розгортання демократичних 
процесів у державі» (державний реєстраційний номер 0116U006773). 
Дисертація виконана згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри 
адміністративного права та адміністративного процесу Одеського 
державного університету внутрішніх справ на тему: «Забезпечення прав і 
свобод людини в сучасних умовах адміністративно-правовими засобами» 
(державний реєстраційний номер 0114U004012). 

Тему дисертації затверджено на засіданні Вченої ради Одеського 
державного університету внутрішніх справ (протокол № 10 від 17.04.2014) та 
уточнена на засіданні Вченої ради Одеського державного університету 
внутрішніх справ (протокол № 8 від 29.01.2020), а також розглянута 
координаційним бюро відповідного відділення Національної академії 
правових наук України і має позитивний відгук щодо актуальності, 
коректності формулювання і доцільності дослідження у вигляді дисертації за 
спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право. 

Мета і завдання дослідження відповідно до предмета та об’єкта 
дослідження полягають в тому, щоб дослідити особливості адміністративно-
правового регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів, як одного із 
заходів забезпечення безпеки в сфері дорожнього руху, визначити та узагальнити 
правові та організаційні засади діяльності державних органів щодо регуляторного 
впливу на суб’єктів страхових правовідносин, а також вироблення наукових і 
практичних рекомендацій щодо вдосконалення правового регулювання у вказаній 
сфері та практики його застосування.  

Зазначена мета дослідження конкретизується такими основними завданнями:  
– простежити генезу адміністративно-правового регулювання у сфері страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів; 
– розглянути поняття, правові основи, базові характеристики страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів; 
– сформулювати авторське визначення поняття «адміністративно-

правове регулювання страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів»; 
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– проаналізувати види та структуру адміністративних правовідносин у 

сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників 

автомобільних транспортних засобів; 

– здійснити систематизацію правових основ діяльності суб’єктів 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів в Україні; 

– визначити поняття адміністративно-правового статусу Моторно 

(транспортного) страхового бюро України; 

– окреслити структуру, завдання та  класифікацію функцій адміністративно-

правового статусу Моторно (транспортного) страхового бюро України; 

– дослідити межі компетенції Моторно (транспортного) страхового бюро України; 

– узагальнити зарубіжний досвід адміністративно-правового регулювання у 

сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 

засобів та основні передумови його застосування в Україні; 

– сформулювати основні напрями вдосконалення механізму 

адміністративно-правового регулювання у сфері обов’язкового страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних 

засобів, виробити наукові і практичні рекомендації щодо зміни і доповнення 

чинного законодавства в даній сфері. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у сфері 

страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 

засобів  в Україні.  

Предметом дослідження є адміністративно-правове регулювання у 

сфері  обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників автомобільних транспортних засобів  в Україні.  
Методи дослідження. Методологічною основою дисертаційної роботи є 

сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Їх застосування обумовлюється 
системним підходом, що дає можливість досліджувати проблеми в єдності їх 
соціального змісту і юридичної форми. За допомогою логіко-семантичного методу 
поглиблено понятійний апарат (п.п. 1.1, 1.2., 1.3). Для аналізу адміністративно-
правового статусу Моторно (транспортного) страхового бюро України як складної 
правової конструкції використовувались методи аналізу та синтезу (п.п. 2.1, 2.2, 
2.3). За допомогою історико-правового методу досліджувались процеси 
формування, становлення і розвитку адміністративно-правового регулювання у 
сфері страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних 
засобів (п. 1.1). Структурно-логічний та порівняльно-правовий метод використано 
для аналізу структурних елементів адміністративно-правового статусу Моторно 
(транспортного) страхового бюро України (п.п. 2.1., 2.2., 2.3).  

У дисертаційній роботі використовувався порівняльно-правовий метод 
дослідження, завдяки якому стало можливим з’ясування в адміністративно-
правового регулювання у сфері страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів загального і особливого, 
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закономірного і випадкового, дослідження елементів адміністративно-
правового регулювання, а також вивчення зарубіжного досвіду 
адміністративного регулювання у названій сфері (підрозділи 2.1-2.3, 3.1).  

Метод прогнозування широко застосовувався у дисертації при розробці 
пропозицій до проекту Закону України «Про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» 
та Закону України «Про транспорт» (підрозділ 3.2). 

Комплексне використання вказаних загальнонаукових та юридично-
галузевих методів, забезпечило дослідження особливостей адміністративно-
правового регулювання страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів та вирішення теоретичних і 
практичних завдань, що були поставлені автором дослідження.  

Емпіричну основу наукового дослідження складають дані аналітичної та 
статистичної звітності Міністерства внутрішніх справ України, Моторно 
(транспортного) страхового бюро України, Національної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України, Державного комітету статистики України, 
матеріали узагальнення їх практичної діяльності, аналітичні довідки, звіти та 
довідкові видання. Проведено аналіз 73 вироків суду у справах про адміністративні 
правопорушення правил дорожнього руху, 11 вироків суду стосовно працівників 
страхових компаній щодо вчинення ними кримінальних правопорушень, 55 
матеріалів справ про адміністративні правопорушення правил дорожнього руху, 115 
винесених судами постанов про адміністративні правопорушення. Використання 
пошукових методів в інформаційних джерелах – використання бібліотечних фондів, 
контент аналіз мережі інтернет, інформаційні запити в Моторно (транспорте) 
страхове бюро України, Верховну раду України, інтерв’ювання посадових осіб та 
експертне опитування 113 працівників страхових компаній. 

При написанні дисертації використовувались положення Конституції 
України, закони України, укази Президента України, постанови Кабінету 
Міністрів України, накази і рішення колегій центральних органів виконавчої 
влади, інші відомчі нормативні акти з питань страхової діяльності. За темою 
дослідження використовувались наукові праці вітчизняних і зарубіжних 
авторів у галузі теорії адміністративного, страхового, цивільного та 
фінансового права. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що дисертація є 
одним із перших у вітчизняній науці комплексним дослідженням проблем 
адміністративно-правового регулювання у сфері обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів 
в Україні. При дослідженні інституту обов'язкового страхування цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів застосовані методологічні 
підходи, засновані, в тому числі, на системному аналізі доктринальних напрямків 
науки адміністративного права. В такому контексті визначено місце інституту 
обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів в системі забезпечення безпеки в сфері дорожнього руху. 
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На основі проведеного дослідження автором сформульовано висновки, 
рекомендації і пропозиції, які є новими або містять елементи новизни: 

уперше: 
– узагальнено генезис адміністративно-правового регулювання у сфері 

страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних 
транспортних засобів в Україні; 

– надано авторське визначення поняття «адміністративно-правове 
регулювання у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні»; 

– сформульовано авторські пропозиції щодо внесення змін та доповнень 
до нормативних актів України, норми які упорядковують відносини у сфері 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
транспортних засобів в Україні: Закону України «Про транспорт» та Закону 
України «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів»; 

удосконалено: 
– наукові підходи щодо значення адміністративних правовідносин у 

сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів в Україні; 

– теоретичні положення щодо особливостей змісту форм та методів 
адміністративно-правового регулювання у сфері обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні; 

– наукові підходи щодо організаційно-управлінських та контрольних 
функцій у сфері обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів, які 
розмежовані між уповноваженим державним органом (Національною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг) і саморегульованою 
організацією (Моторно (транспортним) страховим бюро України). Подальше 
розмежування повноважень між державними органами та недержавними 
організаціями в цій сфері має будуватися шляхом послідовного розширення 
прав професійного об'єднання страховиків по здійсненню контролю за 
діяльністю страхових організацій; 

дістали подальшого розвитку: 
– наукові підходи щодо дослідження системи органів, уповноважених 

здійснювати адміністративно-правове регулювання у сфері обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних 
транспортних засобів в Україні; 

– пропозиції щодо удосконалення публічного адміністрування ефективністю 
адміністративно-правового регулювання у сфері обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних засобів 
в Україні, до яких відносяться: обов'язковий характер; відсутність автономії волі 
сторін щодо умов страхування; відповідальність за невиконання обов'язку 
власника транспортного засобу щодо обов'язкового страхування цивільної 
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відповідальності; безпосередній зв'язок з володінням і управлінням транспортним 
засобом, що є джерелом підвищеної небезпеки; спрямованість на забезпечення 
безпеки в сфері дорожнього руху. 

Особистий внесок здобувача. Викладені в дисертації положення, що 
становлять її новизну, є результатом самостійної роботи автора. Наукові ідеї 
та розробки оприлюднено без співавторів у наукових фахових виданнях 
України та міжнародних періодичних виданнях.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у тому, що 
викладені в дисертації висновки і пропозиції можуть бути використані:  

– у практичній діяльності – під час проведення розслідування 
страхових випадків та у ході здійснення оформлення матеріалів страхової 
справи, а також під час здійснення ведення претензійної та позовної роботи 
страховика (довідка ПрАТ СК «ВЕЛЕС» від 28.04.2020); 

– у науково-дослідній діяльності – для подальшого опрацювання 
проблем адміністративно-правового регулювання у сфері обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних 
транспортних засобів в Україні (акт впровадження ОДУВС від 10.02.2020 р.; 
акт впровадження ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка від 13.02.2020 р.);  

– у правотворчості – результати дослідження містять пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні (лист 
ОДУВС від 17 лютого 2020 р. № 354); 

– у навчальному процесі – при викладанні навчальних дисциплін та при 
підготовці відповідних підручників, навчальних посібників та інших 
навчально-методичних матеріалів з курсів «Адміністративне право», 
«Фінансове право» (акт впровадження ОДУВС від 10.02.2020 р.; акт 
впровадження ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка від 13.02.2020 р.). 

Апробація матеріалів дисертації. Результати дисертації 
обговорювалися на засіданнях кафедри адміністративного права та 
адміністративного процесу Одеського державного університету внутрішніх 
справ. Основні положення, висновки і практичні рекомендації, що містяться 
у роботі, висвітлено у доповідях на семи наукових, науково-практичних 
конференціях: Стан та перспективи розвитку адміністративного права 
України: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (м. Одеса, 12 
жовтня 2016 р.); Актуальні проблеми правоохоронної діяльності: 
Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференції (м. Сєвєродонецьк, 
23 грудня 2016 р.); АЕРО-2016. Повітряне і космічне право: Всеукраїнська 
конференція молодих учених і студентів, (м. Київ, Національний авіаційний 
університет, 24 листопада 2016 р.); Стан та перспективи розвитку 
адміністративного права України: ІV міжнародна науково-практична 
конференція (м. Одеса, 10 листопада 2017 р.); Роль та місце правоохоронних 
органів у розбудові демократичної правової держави: ІХ міжнародна 
науково-практична інтернет-конференція (м. Одеса, 30 березня 2017 р.); Роль 
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та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової 
держави: Х міжнародна науково-практична інтернет-конференція (м. Одеса, 
30 березня 2018 р.); Сучасні проблеми адміністративного права та процесу: 
Всеукраїнська науково-практична конференція (м. Харків, 30 черв. 2017 р.).  

Публікації. Основні висновки і пропозиції дисертації знайшли 
відображення у дванадцяти публікаціях: п’ять наукових статей (три з яких 
опубліковано у журналах, що входять до переліку наукових фахових видань 
та дві опубліковано у міжнародних періодичних виданнях), і семи тезах 
доповідей на наукових та науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Відповідно до мети й завдань 
дослідження дисертація складається з титульного аркушу, анотації, змісту, 
вступу, трьох розділів, що містять дев’ять підрозділів, висновків, списку 
використаних джерел, додатків. Основний обсяг дисертації становить 211 
сторінок. Список використаних джерел містить 174 найменування і займає 14 
сторінок. Додатки на 22 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

У Вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено 
зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, грантами, мету, 
завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, висвітлені наукова новизна 
одержаних результатів та їх практичне значення, зазначено про апробацію 
результатів дослідження, публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Перший розділ «Теоретико-правові засади розвитку обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників 
автомобільних транспортних засобів в Україні» складається з трьох 
підрозділів, які присвячені загальнотеоретичному огляду досліджуваної 
проблематики та ретроспективному аналізу національного законодавства 
щодо розвитку інституту страхування. 

У підрозділі 1.1. «Історико-правовий аспект формування і розвитку 

адміністративно-правового регулювання у сфері обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних 
засобів в Україні» здійснено аналіз історичних аспектів формування і розвитку 
інституту страхування на теренах України. 

Тривалий час було відсутнє цілісне законодавче забезпечення 
автострахування. Остаточно права потерпілих у ДТП були затверджені 
підписанням 1 липня 2004 року Закону України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів». Закон став основним джерелом регулювання відносин 
між страховиком, страхувальником та потерпілою особою (третьою особою), 
на захист прав якої і спрямована дія закону. 

Таким чином, наведений історико-правовий аспект формування і 
розвитку адміністративно-правового регулювання страхової діяльності 
взагалі та окремого його виду страхування цивільно-правової 
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відповідальності власників наземних транспортних засобів свідчить, що 
найліпших результатів можна досягти за ринкових умов у поєднанні з 
ефективною регуляторною функцією держави. 

У зв’язку з цим, слід зауважити, що адміністративно-правове 
регулювання страхування цивільно-правової відповідальності власників 
автомобільних транспортних засобів як елемент взаємовідносин уряду з 
економічними агентами може виявлятися як послабленням, так і посиленням 
державного впливу, більшою мірою на страхові компанії. Тобто мова йде про 
необхідність поєднання регулювання і дерегулювання цього виду 
страхування, що сприяє зменшенню тиску держави на страхову компанію. 
При цьому оптимальна побудова системи адміністративно-правового 
регулювання страхової діяльності на національному рівні передбачає 
досягнення збалансованості інтересів суб’єктів страхових відносин і 
регулюючих їх органів – захисту страхувальників, забезпечення інтересів 
страховиків і отримання певної макроекономічної вигоди.  

При цьому важливо зазначити, що створення нової системи 
адміністративно-правового впливу на сферу страхування має передбачати 
використання як вітчизняного так й іноземного історичного досвіду, беручи 
до уваги нові ринкові вимоги, що виникають у зв’язку з поступовою 
інтеграцією України до Європейського Союзу. 

У підрозділі 1.2. «Поняття, зміст та класифікація видів страхування 

цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних 
засобів» на основі аналізу наукової літератури, нормативно-правових актів 
досліджено поняття, зміст та класифікація видів страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів. 

Страхування – це інструмент, який дозволяє оптимізувати фінансування 
процесу відновлення ресурсів, втрачених в результаті випадкових подій, тим 
самим значно знизити фінансове навантаження на державний бюджет країни. 
Страхування, як невід’ємна функція держави, це стратегічний напрямок його 
діяльності, який дає можливість не тільки мінімізувати та ліквідувати 
економічні втрати, але в деяких випадках, зберегти державність та 
економічний суверенітет держави. 

Страхування власників автомобільних транспортних засобів можна визначити 
як різновид страхових правовідносин щодо створення фонду для забезпечення 
потреб страхувальника та третіх осіб, яким заподіяно шкоду внаслідок експлуатації 
або іншого використання джерела підвищеної небезпеки у вигляді 
автотранспортного засобу, а також щодо відшкодування цієї шкоди. Наведене 
визначення дозволяє виокремити низку ознак, властивих страхування власників 
автомобільних транспортних засобів, зокрема: сплата страховиком 
страхувальнику грошової суми при настанні страхової події; випадковість 
настання страхової події; платність послуг щодо надання страхового захисту; 
наявність майнового інтересу в учасників правовідносин; наявність спеціального 
страхового фонду за рахунок коштів, з якого забезпечується захист. 
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Класифікація страхування власників автомобільних транспортних засобів 
відбувається за двома критеріями: 

1) залежно від об’єкта: майнове страхування (об’єктом страхування є 
транспортний засіб та встановлене на ньому додаткове обладнання); особисте 
страхування (об’єктом страхування є життя та здоров’я водія і пасажирів 
транспортного засобу від нещасного випадку внаслідок ДТП, які перебували в 
момент настання страхового випадку в застрахованому транспортному засобі); 
страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів; 

2) залежно від форми: добровільне страхування; обов’язкове страхування. 
Становлення страхування відповідальності автовласників в Україні доводить 

необхідність створення ефективних методів державного регулювання страхового 
ринку, удосконалення його нормативно-правового забезпечення в напрямі 
підвищення вимог до капіталізації та платоспроможності страховиків, 
запровадження стандартів корпоративного управління та недопущення демпінгу, 
монополізації та страхового шахрайства.  

Для успішного розвитку страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів в Україні необхідно: виробити єдині 
стандарти його проведення, активізувати роботи щодо залучення нових 
страхувальників, використовуючи нові сучасні канали збуту; переглянути підходи 
до врегулювання збитків для усунення негативного ставлення до страхування 
реальних і потенційних страхувальників; стимулювати розвиток добровільного 
страхування відповідальності власників транспортних засобів. 

У підрозділі 1.3. «Страхування цивільно-правової відповідальності 

власників автомобільних транспортних засобів в Україні, як об’єкт 
адміністративного права» на основі аналізу теоретичних концепцій суспільних 
відносин адміністративного права досліджена конструкція та механізм 
адміністративних правовідносин у сфері страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні. 

Зміст адміністративних правовідносин у сфері страхування загалом, і 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
автомобільних транспортних засобів зокрема, можна констатувати про 
функціонування складної та дієздатної системи адміністративно-правового 
впливу на свідомість та поведінку суб’єктів страхових відносин, що 
забезпечує дотримання інтересів як страховиків, так і страхувальників, а в 
цілому й суспільства та держави. Основним стрижнем адміністративних 
правовідносин у сфері страхування є принципи його (механізму) здійснення, 
дотримання яких складає основний зміст адміністративних правовідносин у 
сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів в Україні.  

Правові відносини у сфері обов’язкового страхування цивільної 
відповідальності власника автомобільного транспортного засобу доцільно 
розділити на групи залежно від суб’єкта правовідносин і галузевої 
належності правових норм, які регулюють ці відносини: основні і супутні 
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(адміністративно-правові); додаткові (цивільно-правові). Доцільне створення 
державою умов для широкої взаємодії уповноважених органів виконавчої 
влади у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху і страхових організацій, 
розширення можливостей для їх співпраці з метою забезпечення безпеки у 
сфері дорожнього руху. 

Другий розділ «Адміністративно-правовий статус суб’єктів 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів в Україні», присвячений 
аналізу адміністративно-правових норм, які встановлюють повноваження та 
компетенцію учасників ринку страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні, 
складається з трьох підрозділів. 

У підрозділі 2.1. «Характеристика адміністративно-правового 

статусу суб’єктів обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в 
Україні» досліджуються поняття, зміст, структура та ознаки адміністративно-
правового статусу. При визначенні елементів адміністративно-правового 
статусу слід враховувати декілька обставин. Насамперед те, що 
Нацкомфінпослуг України є державним органом і, відповідно до чинного 
законодавства, він діє з визначеною законом метою шляхом виконання 
певних завдань, реалізуючи конкретні функції. Як державний орган, 
Нацкомфінпослуг України має певну організаційну побудову у формі 
організаційної структури – власне Нацкомфінпослуг України, його 
структурних підрозділів, територіальних органів. По-друге, завдання і 
функції Нацкомфінпослуг України реалізуються шляхом діяльності його 
службовців як посадових осіб, які набувають повноважень відповідних 
компетенції Нацкомфінпослуг України. За невиконання чи неналежне 
виконання повноважень службовці Нацкомфінпослуг України несуть 
юридичну відповідальність.  

Адміністративно-правовим статусом Нацкомфінпослуг України доцільно 
визначити його положення у ієрархії органів виконавчої влади, яке створює умови 
для забезпечення спроможності Комісії своїми односторонніми діями (актами) 
породжувати, змінювати або припиняти адміністративно-правові правовідносини у 
сфері регулювання ринків фінансових послуг.  

До структури адміністративно-правового статусу доцільно віднести такі 
елементи: 1) мета, завдання, функції; 2) компетенція; 3) організація 
діяльності; 4) юридична відповідальність службовців. 

У підрозділі 2.2. «Адміністративно-правовий статус Моторно 
(транспортного) страхового бюро України» аналізуються особливості та 
специфічні ознаки адміністративно-правового статусу Моторно (транспортного) 
страхового бюро України. 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі ‒ МТСБУ) є єдиним 
об'єднанням страховиків, які здійснюють обов'язкове страхування цивільно-
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правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за шкоду, 
заподіяну третім особам. Участь страховиків у МТСБУ є умовою здійснення 
діяльності щодо обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності. 

Доцільно виділяти такі функції Моторно (транспортного) страхового 
бюро України: нормотворча, регулятивна, управлінська, контрольна, 
превентивна та інформаційна. 

Доцільно класифікувати функції за ознакою напрямку управлінського впливу 
МТСБУ: внутрішні та зовнішні. До внутрішніх функцій варто віднести: 
планування, організацію, координацію, функцію забезпечення, обліку та 
контролю. Внутрішні функції за складом характерні для будь-якого органу чи 
об’єднання. Різниця визначається лише предметом управлінської діяльності 
конкретного органу чи об’єднання. Зовнішні функції являють собою групи дій, за 
допомогою яких МТСБУ упорядковує конкурентні відносини відповідно до 
визначеного чинним законодавством призначенням його діяльності. Конкретно до 
зовнішніх функцій МТСБУ віднесені: нормотворча, організаційна (управлінська), 
регулятивна, контрольна, превентивна, інформаційна.  

Компетенція Моторно (транспортного) страхового бюро України – це 
сукупність юридично встановлених повноважень (прав і обов’язків), які 
визначають його місце в системі органів управління державою, та суспільні 
відносини, у яких МТСБУ юридично компетентний. 

Предмет адміністративно-правового регулювання відносин щодо 
формування та реалізації політики обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів України 
складають зовнішні суспільні відносини, пов’язані із застосуванням заходів 
по відшкодуванню збитків з метою захисту потерпілих. Ці відносини 
поділяються на позитивні (регулятивні) та юрисдикційні (охоронні).  

Повноваження Моторно (транспортного) страхового бюро України залежно 
від мети та функцій діяльності поділяються на: організаційно-регулятивні; 
контрольні; превентивні. У свою чергу, превентивні повноваження поділено на: 
попереджувальні; виявлення та припинення порушень законодавства про 
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
автомобільних транспортних засобів; повноваження щодо розслідування 
порушень законодавства про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів. 

У підрозділі 2.3. «Взаємодія суб’єктів забезпечення функціонування 

інституту обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів в Україні» містяться аналіз 
страхового ринку як багатогранного соціально-економічного, 
складноорганізованного механізму, який має свою внутрішню структурну 
будову, що формується під впливом чинників зовнішнього оточення. 

Застосування певних форм взаємодії між Моторно (транспортним) 
страховим бюро України та іншими державними органами визначається: по-
перше, завданнями, які повинні бути вирішені внаслідок здійснення 
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діяльності щодо дотримання законодавства про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних 
засобів; по-друге, повноваженнями, які покладаються чинним 
законодавством на кокретний державний орган або його підрозділ. 

МТСБУ взаємодіє з багатьма органами і основними формами такої 
взаємодії є розробка спільних планів, програм стосовно вжиття заходів 
контролю за дотриманням законодавства, підготовка спільних нормативних 
документів, обмін інформацією, взаємні консультації. 

Доцільно зазначити, що при здійсненні своїх повноважень МТСБУ та 
його регіональні відділення зацікавлені в тісній взаємодії із центральними і 
місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого 
самоврядування. 

Для ефективного функціонування страхового ринку та його розвитку, 
важливим є наявність розвиненої системи взаємодії інститутів саморегулювання й 
державного регулювання в цілому. 

Третій розділ «Шляхи удосконалення адміністративно-правового 
регулювання у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні» 
містить дослідження зарубіжного досвіду та напрямів удосконалення 
адміністративно-правового регулювання у сфері страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів. 

У підрозділі 3.1. «Адміністративно-правове регулювання у сфері 

страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних 
транспортних засобів у зарубіжних країнах» досліджуються міжнародний 
досвід регулювання страхування та особливості правового регулювання. 

Для більшості європейських країн розвиток страхових відносин носить 
споріднений характер, однак дещо різниться у часі. Так зокрема для країн 
Західної Європи характерним є сталий розвиток страхування з ХІХ століття і 
дотепер. У цих країнах домінує ліберальна система адміністративно-
правового регулювання страхової діяльності, що передбачає застосування до 
бізнесу стандартів мінімального втручання та захисту інтересів як 
страховиків, так і страхувальників. Значно ширшим у країнах Західної 
Європи є пакет страхових послуг, а також їх якість.  

Дещо іншу історію розвитку та функціонування має страхування у 
країнах Центральної та Східної Європи, воно (страхування) пройшло шлях 
формування через націоналізацію та державну монополізацію, в рамках 
одержавленої економіки до розвитку на ринкових засадах, що передбачають 
створення конкурентного середовища, правовою основою якого є ринково-
орієнтоване страхове законодавство.  

Саме соціалізацією страхових відносин на пострадянському просторі 
можна пояснити сучасний стан страхового ринку в Україні та країнах 
колишнього Союзу. Структура страхування свідчить, що в країнах Західної 
Європи домінує майнове страхування, в тому числі обов’язкове страхування 
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цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних 
засобів, тоді як в пострадянських – особисте. Це можна пояснити значно 
меншим розвитком інституту приватної власності, як власне і обсягом 
предметів власності, що перебуває у власності приватних суб’єктів. 

У підрозділі 3.2. «Напрями удосконалення адміністративно-правового 

регулювання у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в 
Україні» на підставі зарубіжного досвіду пропонуються положення щодо 
удосконалення страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів в Україні.  

Страховий ринок є складним економіко-правовим явищем, що передбачає 
необхідність адміністративно-правового регулювання сфери формування та 
функціонування страхових відносин, ефективність яких визначається не лише 
динамікою зростання кількості укладених страхових договорів чи відшкодованими 
сумами зазнаних страхувальниками втрат, а перш за все результативністю 
проведення економічної реформи, і структурної перебудови економіки держави, 
що обумовлює необхідність подальшого розвитку національного страхового ринку 
як складової частини фінансового ринку України, а це у свою чергу сприяє 
створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання, і забезпечує 
відшкодування збитків у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та інших 
непередбачених подій, які негативно впливають на добробут населення, діяльність 
суб’єктів господарювання і держави. 

Вдосконалення та поліпшення ефективності адміністративно-правового 
регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів пропонуємо змінити застарілі 
процедури взаємодії та побудувати взаємовигідне партнерство між страховиками та 
страхувальниками, підвищити рівень соціального захисту автовласників. 

 

ВИСНОВКИ 
 

Проведене дослідження ґрунтується на комплексному аналізі правових 
основ адміністративно-правового регулювання обов'язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних 
засобів. Досягнення основної мети і виконання завдань дослідження 
дозволило зробити ряд висновків теоретичного характеру і сформулювати 
практичні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення чинного 
законодавства України в даній сфері: 

1. З’ясовано історичні періоди становлення та розвитку адміністративно-
правового регулювання сфери страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів на території України, які умовно 
можна поділити на такі періоди: 1918-1928 рр. – зародження адміністративно-
правових основ страхування на території України; 1929-1939 рр. – зростання та 
становлення інституту страхування на території України; 1939-1949 рр. – введення 
в дію міжнародної системи страхування автоцивільної відповідальності «Зелена 
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карта».; 1950-1962 рр. – розробка та впровадження законодавства про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів; 
1963-1987 рр. – поширення монополії Держстраху СРСР на всі вид страхування; 
1988-1990 рр. – перехідний період розвитку адміністративно-правового 
регулювання страхування; 1991-1994 рр. – виникнення приватних страхових 
компаній, що сприяло відродженню страхового ринку України; 1995-2004 рр. – 
побудова правової основи для зайняття страховою діяльністю та надання послуг з 
страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів; 2005-
2020 рр. – прийняття, дія та удосконалення законодавства про обов’язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. 

Доведено, що створення нової системи адміністративно-правового 
регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників автомобільних транспортних засобів України має передбачати 
використання як вітчизняного так й іноземного історичного досвіду, беручи 
до уваги нові ринкові вимоги, що виникають у зв’язку з поступовою 
інтеграцією України до Європейського Союзу. 

2. Сформульовано визначення страхування власників автомобільних 
транспортних засобів як різновид страхових правовідносин щодо створення 
фонду для забезпечення потреб страхувальника та третіх осіб, яким заподіяно 
шкоду внаслідок експлуатації або іншого використання джерела підвищеної 
небезпеки у вигляді автотранспортного засобу, а також щодо відшкодування 
цієї шкоди. А також адміністративного-правового регулювання страхування 
цивільно-правової відповідальності власників автомобільних транспортних 
засобів у такому змісті: процес цілеспрямованого впливу держави на всі 
компоненти страхової галузі, який здійснюється за допомогою комплексу 
адміністративно-правових засобів та інших правових явищ, які в сукупності 
складають механізм адміністративно-правового регулювання з метою 
вдосконалення правовідносин щодо захисту майнових інтересів 
страхувальників та потерпілих осіб від дорожньо-транспортної пригоди. 

3. Обґрунтовано, що правові відносини у сфері обов’язкового 
страхування цивільної відповідальності власника автомобільного 
транспортного засобу доцільно розділити на групи залежно від суб’єкта 
правовідносин і галузевої належності правових норм, які регулюють ці 
відносини: основні (адміністративно-правові) – відносини з приводу 
виконання обов'язку страхування цивільно-правової відповідальності, що 
складаються між громадянами - власниками транспортних засобів та 
державою. Такі відносини є непрямими (опосередкованими) 
адміністративно-правовими відносинами, оскільки реалізуються через інші, 
недержавні організації та інститути громадянського суспільства; додаткові 
(цивільно-правові) – правовідносини, що виникають з приводу 
відшкодування шкоди, заподіяної діями власника транспортного засобу 
життю, здоров'ю або майну іншої особи. Ці відносини є цивільно-правовими 
(ми називаємо їх додатковими, оскільки їх виникнення носить імовірнісний 
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характер, і події, що їх породжують, можуть так і не наступити); супутні – 
відносини, тісно пов'язані з основними і забезпечують їх реалізацію: 
відносини між страховиком і органом страхового нагляду (загальні питання 
організації і здійснення страхового нагляду, ліцензування діяльності суб'єктів 
страхової справи, контроль за дотриманням страхового законодавства), 
відносини між страховиком і уповноваженим співробітником поліції (під час 
вчинення ДТП або в разі здійснення власником транспортного засобу 
правопорушення щодо недотримання вимог про обов'язкове страхування 
цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів і 
застосування до нього заходів адміністративної відповідальності) тощо.  

4. Встановлено, що розвиток страхування відповідальності власників 
автомобільних транспортних засобів в Україні визначає необхідність 
створення ефективних методів державного регулювання страхового ринку. 
При цьому оптимальна побудова системи адміністративно-правового 
регулювання страхової діяльності на національному рівні передбачає 
досягнення збалансованості інтересів суб’єктів страхових відносин і 
регулюючих їх органів щодо захисту страхувальників, забезпечення інтересів 
страховиків і отримання певної макроекономічної вигоди для держави.  

5. Дослідивши зміст адміністративних правовідносин у сфері страхування 
загалом, і обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
автомобільних транспортних засобів зокрема, можна констатувати про 
функціонування складної та дієздатної системи адміністративно-правового впливу 
на свідомість та поведінку суб’єктів страхових відносин, що забезпечує 
дотримання інтересів як страховиків, так і страхувальників, а в цілому й 
суспільства та держави. Основним стрижнем адміністративних правовідносин 
у сфері страхування є принципи його здійснення, дотримання яких складає 
основний зміст адміністративних правовідносин у сфері обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних 
транспортних засобів в Україні. 

6. Доведено, що для успішного розвитку страхування цивільно-правової 
відповідальності власників автомобільних транспортних засобів в Україні 
необхідно: виробити єдині стандарти його проведення у відповідності до вимог 
Європейського Союзу; активізувати роботи щодо залучення нових 
страхувальників, використовуючи нові сучасні канали збуту; переглянути підходи 
до врегулювання збитків для усунення негативного ставлення до страхування 
реальних і потенційних страхувальників; стимулювати розвиток добровільного 
страхування відповідальності власників автомобільних транспортних засобів. 

7. Визначені функції Моторно (транспортного) страхового бюро 
України, які класифіковано за ознакою напрямку впливу: внутрішні і 
зовнішні. До внутрішніх (внутрішньоорганізаційних) віднесені: планування, 
організація, координація, функція забезпечення, облік та контроль. Зовнішні 
функції: нормотворча, організаційна (управлінська), регулятивна, 
контрольна, превентивна, інформаційна. 
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8. Аргументовано, що компетенція Моторно (транспортного) страхового бюро 
України є сукупністю юридично встановлених повноважень (прав і обов’язків), які 
визначають його місце в системі органів, та коло суспільних відносин, у яких 
Моторно (транспортне) страхове бюро України юридично компетентне. 
Встановлюючи компетенцію Моторно (транспортного) страхового бюро України, 
законодавець шляхом використання правових норм регулює відносини трьох видів: 
між державою та Моторно (транспортним) страховим бюро України; між Моторно 
(транспортним) страховим бюро України та іншими органами виконавчої влади; між 
Моторно (транспортним) страховим бюро України та страховиками-членами; між 
Моторно (транспортним) страховим бюро України та потерпілими у ДТП особами. 
Суб’єктивні права Моторно (транспортного) страхового бюро поділяються на три 
групи: право вимоги, право дії, право позову. Обов’язки також поділені на три групи: 
обов’язок активної поведінки, обов’язок пасивної поведінки, обов’язок зазнавати 
заходів примусового впливу. 

9. Повноваження Моторно (транспортного) страхового бюро України залежно 
від мети та функцій діяльності поділяються на: організаційно-регулятивні; 
контрольні; превентивні. У свою чергу, превентивні повноваження поділено на: 
попереджувальні; виявлення та припинення порушень законодавства про 
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
автомобільних транспортних засобів; повноваження щодо розслідування 
порушень законодавства про обов’язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів. 

10. Установлено, що впровадження системи оперативної перевірки інформації 
про наявність страхового покриття у автовласника з боку Національної поліції 
України в рамках розробки та впровадження електронного полісу є ефективним 
процесом обміну інформацією, що з одного боку посилить довіру автовласника в 
якості страхового захисту, а поліція зможе оперативно здійснювати перевірку 
наявності страхового покриття без додаткових запитів до ЦБД МТСБУ. 

11. Зазначено, що взаємодія між Моторно (транспортним) страховим 
бюро України і іншими державними органами ґрунтується: по-перше, на 
підготовці методичних та довідкових матеріалів з проблемних питань обігу 
полісів обов’язкового страхування; по-друге, на проведенні виїзних семінарів 
за участю працівників МТСБУ; по-третє, на проведенні відповідних 
теоретичних та практичних занять та наданні консультативної допомоги, у 
питаннях обов’язкового страхування автотранспорту, при оформленні ДТП 
та складанні протоколів про адміністративне порушення. 

12. Узагальнено зарубіжний досвід, на підставі чого виділені наступні 
особливості правового регулювання обов'язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників транспортних засобів в іноземних державах, які 
відсутні або застосовуються в недостатній мірі у чинному законодавстві України: 
використання підвищувальних коефіцієнтів страхових тарифів для власників 
транспортних засобів за порушення правил дорожнього руху; встановлення 
необмеженого ліміту виплат по відшкодуванню шкоди життю та здоров'ю 
потерпілих; високі розміри штрафів за відсутність поліса обов'язкового 
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страхування цивільно-правової відповідальності власників автомобільних 
транспортних засобів; організація страховими компаніями за підтримки держави 
пропаганди безпеки дорожнього руху, метою якої є стимулювання водіїв, осіб, які 
навчаються водінню, пішоходів та інших учасників дорожнього руху щодо 
дотримання правил дорожнього руху.  

13. Запропоновано, з урахуванням досвіду зарубіжного законодавця, 
пропозицій вітчизняних і зарубіжних вчених, власних доробок та з метою 
поліпшення національного законодавства, зміни до Закону України «Про 
обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів» і викласти окремі його положення у 
наступній редакції: 

Стаття 17. Укладання договору страхування 
Пункт 17.1 статті 17 доповнити абзацом третім: 
Внутрішні договори обов'язкового страхування цивільно-правової 

відповідальності укладаються як в письмовій, так і в електронній формі. 
Стаття 35. Заява про страхове відшкодування 
35.1. Для отримання страхового відшкодування потерпілий чи інша 

особа, яка має право на отримання відшкодування, протягом 30 днів з дня 
подання повідомлення (електронного повідомлення) про дорожньо-
транспортну пригоду подає страховику (у випадках, передбачених статтею 
41 цього Закону, - МТСБУ) заяву про страхове відшкодування. 

14. Наголошено про необхідності правового закріплення поняття наземний 
транспорт у профільному Законі України «Про транспорт». Адже Закон України 
«Про транспорт» співвідноситься з Законом України «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів» як  загальне з спеціальним. Відтак пропонуємо доповнити ст. 21 Закону 
України «Про транспорт» наступним змістом: 

Стаття 21. Єдина транспортна система України 
Єдину транспортну систему України становлять: 
транспорт загального користування (наземний – поділяється на 

автомобільний, залізничний, трубопровідний і гужовий), повітряний - 
авіаційний, водний – поділяється на річковий і морський), а також міський 
електротранспорт, у тому числі метрополітен); 

промисловий залізничний транспорт; 
відомчий транспорт; 
трубопровідний транспорт; 
шляхи сполучення загального користування. 
Наземний транспорт - це пристрої, призначені для перевезення людей 

та/або вантажу, а також встановленого на ньому спеціального обладнання 
чи механізмів, які підлягають державній реєстрації та обліку у 
територіальних органах Міністерства внутрішніх справ України та/або 
допущені до дорожнього руху, а також ввезені на митну територію України 
для тимчасового користування, зареєстровані в інших країнах. 

 
 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15/print#n379
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1961-15/print#n379
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АНОТАЦІЯ 

 
Карпенко К.К. Адміністративно-правове регулювання у сфері 

обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів в Україні. - Кваліфікаційна 
наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 
спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право» (081 - Право). – Одеський державний університет 
внутрішніх справ МВС України, Одеса, 2020. 

Дисертація є комплексним дослідженням адміністративно-правового 
регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів в Україні. 

Здійснення реформування і структурної перебудови національного 
законодавства держави обумовлює необхідність подальшого розвитку 
національного страхового ринку як складової частини фінансового ринку 
України, що сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного 
зростання і забезпечує відшкодування збитків у разі стихійного лиха, аварій, 
катастроф та інших непередбачених подій, що негативно впливають на 
добробут населення, діяльність суб’єктів господарювання і держави загалом. 

Будучи провідною ланкою ринкової економіки, страхова сфера виступає 
складним механізмом, що чутливо реагує на всі соціально-економічні, 
політичні та соціопсихологічні процеси, що відбуваються в країні. Як 
результат, сучасний стан розвитку страхового ринку характеризується 
складністю та суперечливістю, що пояснюється недосконалістю галузевого 
законодавства, низькою платоспроможністю вітчизняних страхувальників, 
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проявами галузевого монополізму, недостатнім рівнем кваліфікації кадрів у 
страхових компаній, великою кількістю видів обов’язкового страхування, 
зловживаннями у сфері страхових відносин як з боку страховиків, так і 
страхувальників, що свідчать про необхідність удосконалення механізму 
адміністративно-правового регулювання у вказаній сфері.  

У роботі проаналізовано чинне галузеве законодавство і практику 
адміністративно-правового регулювання обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів, вивчено генезис  адміністративно-правового регулювання 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів, висвітлено та проаналізовано світовий досвід 
правового забезпечення страхової діяльності. Досліджено об’єктивні та 
суб’єктивні чинники, що впливають на ефективність адміністративно-
правового регулювання обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів, визначено 
напрями підвищення ефективності регуляторного механізму через 
удосконалення його правових й організаційних основ. З’ясовані теоретичні та 
практичні проблеми визначення адміністративно-правового статусу Моторно 
(транспортного) страхового бюро України, який забезпечує формування 
конкурентної політики в державі. В роботі досліджено етимологію поняття 
правовий статус, узагальнено його розуміння в науці та практиці. Визначено 
поняття, структуру адміністративно-правового статусу Моторно 
(транспортного) страхового бюро України та його структурних підрозділів, їх 
місце в системі органів державної влади, систему функцій та 
адміністративно-правових повноважень. Охарактеризовано основні 
повноваження Моторно (транспортного) страхового бюро України, в 
залежності від мети та функцій вони поділяються на такі: організаційно-
регулятивні; контрольні; правоохоронні. Піддано аналізу практику правового 
регулювання та реалізації елементів адміністративно-правового статусу 
Моторно (транспортного) страхового бюро України. Виділені основні форми 
взаємодії Моторно (транспортного) страхового бюро України з іншими 
державними органами і органами місцевого самоврядування. Сформульовано 
пропозиції щодо оптимізації адміністративно-правового статусу Моторно 
(транспортного) страхового бюро України шляхом внесення змін і доповнень 
до чинного законодавства. 

Ключові слова: страхування, відповідальність, транспортний засіб, 
договір, страховий поліс, страховий сертифікат, власність, регулювання, 
адміністративно-правовий статус. 

 
 
 
 
 



22 
 

SUMMARY 
 

Karpenko K.K. Administrative-legal regulation in the field of civil liability 
insurance of owners of land vehicles in Ukraine. - Qualifying scientific work on 
the rights of the manuscript. 

Thesis for a Candidate of Law Degree in Specialty 12.00.07 “Administrative 
Law and Process; finance law; information law” (081 - Law). - Odessa State 
University of Internal Affairs of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, 
Odessa, 2020. 

The dissertation is a complex study of administrative and legal regulation of 
obligatory insurance of civil liability of owners of land vehicles in Ukraine. 

The implementation of the reform and structural restructuring of the national 
legislation of the state necessitates the further development of the national 
insurance market as an integral part of the financial market of Ukraine, which helps 
to create the basis for sustainable economic growth and provides compensation for 
losses in the event of natural disasters, accidents, catastrophes and other unforeseen 
events, for the welfare of the population, the activities of economic entities and the 
state as a whole. 

As a leading market economy, the insurance industry is a complex mechanism 
that sensitively responds to all socio-economic, political and socio-psychological 
processes taking place in the country. As a result, the current state of development 
of the insurance market is characterized by complexity and controversy, which is 
explained by the imperfection of sectoral legislation, low solvency of domestic 
insurers, manifestations of industry monopoly, insufficient qualification of 
personnel in insurance companies, a large number of types of compulsory 
insurance, by insurers and insurers, which testify to the need to improve the 
mechanism of administrative and legal regulation tion in that area. 

The article analyzes the current sectoral legislation and practice of administrative 
and legal regulation of obligatory insurance of civil liability of owners of land vehicles, 
examines the genesis of administrative and legal regulation of obligatory insurance of 
civil liability of owners of land vehicles, clarifies and analyzes the legal provision of 
insurance activities. The objective and subjective factors that influence the effectiveness 
of the administrative and legal regulation of the obligatory civil liability insurance of the 
owners of land vehicles are investigated, the directions of increasing the efficiency of the 
regulatory mechanism through the improvement of its legal and organizational bases are 
determined. The theoretical and practical problems of determining the administrative and 
legal status of the Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine, which ensures the 
formation of competition policy in the country, are clarified. The etymology of the 
concept of legal status is investigated in the work, its understanding in science and 
practice is generalized. The concept, structure of the administrative and legal status of the 
Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine and its structural subdivisions, their place 
in the system of state authorities, the system of functions and administrative and legal 
powers have been determined. The basic powers of the Motor (Transport) Insurance 
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Bureau of Ukraine are characterized, depending on the purpose and functions they are 
divided into the following: organizational and regulatory; control; law enforcement. The 
practice of legal regulation and implementation of the elements of the administrative-legal 
status of the Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine is analyzed. The main forms 
of interaction of the Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine with other state and 
local self-government bodies are highlighted. The proposals on optimization of the 
administrative and legal status of the Motor (Transport) Insurance Bureau of Ukraine by 
amending the current legislation are formulated. 

Keywords: insurance, liability, vehicle, contract, insurance policy, insurance 
certificate, property, regulation, administrative and legal status. 
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