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Сучасна свпова економ ~ка розвиваеться колосальними темпами, 

el,CH0!\1 i ч нi вщносини стають б i льш комплексними багатошаровими 

ба rатоступiнч атю.1 :и . У забезпеченнi сталого розвитку цих вiдносин важливу 

po.l ь вщ1граЕ.: транспорт та його страхування. Важливою складовою систе,\ш 

страхування е шститут обов 'язкового страхування 
. .. 

цившьно-правово1 

в iдповiдальностi власниюв наземних транспортних засобiв який nотребуr 

пiдвишення рiвня ефективностi. В той же час, потреба у розвитку i нституту 

обов ' язкового соu iального страхування власникiв наземних транспорпп,rх 

засобiв обу\ювлена багатьма чинниками, зокрема : 

А ) великою кiлькiстю автомобiл i в , кiлькiсть я кий постiйно зростас 

достатн ьо старим автопарком Укра'iни, що пiдвищуе ризик виникнення Дl Il 1 а 

т . п. Так , навсдимо трохи статистики , Укра·1па займас 77 позицiю у рейтнн гу 

тсi л ькостi автомобiлiв н а тисячу жителiв (202 авто HR 1 ООО жител i в) i сто ·1 н

поряд з Сент Вiнсентом (2 04 авто на 1 ООО жителi в) та УруrваЕ:1\ 1 (200). 3 n 

г. i дерах - Сан-Марино ( 1263 ). США (9 1 О) i Монако ( ~99) . Да,-ш й пока ·~ н I!k 

св iдчить, що в Укра·1нi великий поте 1-щi ал по ро1Gитку кiлькостi :-~втомоб iлiв . i 

як наслiдок, потенu i йно fiyлe збi лы11увати с я l(i J1 ькi сть ЛТП. 

Б) Автопарк Укра·1· н и один ·3 н а йстар i ш11 , \ снiтi - , показнш,.:оI\1 16 

r,n i< i в. Цсй пока·шн к я к и й в 1 1.1 1 111Jас н а 1 с iт) к i ст1~ )~ТI 1. Ч 11м б i льше n i к ав10 - 'l! !i\1 
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збiльшуЕ:ться рiвень ризику виникнен ня ДТП . Для порi вн яння, у Люксенбурзi 

- 5,5 р. ; у Полыu i -5,8 р . ; у Н i меччин i -6,9 р . 

Актуальнiсть обраноi' теми пiдсилюсrься i тим, фактом, що велика кiлькiсть 

влacffilJ<iв транспортних засобiв - постраждалi отримують вiдшкодування. 

Але його розмiр не вiдповiдас свропейським стандартам. 

Проблема розроблення концептуальних засад адм1 н1 стративно-правового 

регулювання у сферi обов ' язкового страхування цивiльно-правово'~' 

в iдповiдальностi власникш автомобiльних транспортних засобiв в Украi'нi 

актуатзуrться також й у свiтлi трансформацiйних процесiв у нацiональному 

законодавствi , якi в iдбуваються останнiми рока.ми й зумовлюють потребу 

. . 
напраuювання нових шдходш, спрямованих на впровадження в нацюнальну 

страхову практику свропейських стандартш, передбачених Директивами 

€вропейського Парламенту та Ради, зокрема : Директиви Ради 2009/ l 03/€С 

<<Щодо страхування цивiльноi' вiдповiдальностi по вiдношенню до використання 

автотранспортни---х засобiв та забезпечення виконання зобов' язань щодо 

страхування такоi· вiдповiдальностi» вiд 16 вересня 2009 року; Директиви Ради 

72/166/Е:ЕС « Щодо страхування цивiльноi' вiдповiдальностi по вщношенню до 

використання автотранспортних засобiв та контроль за зобов'язанням 

забезпечувати таку вiдповiдальнiсть» вiд 24 квiтня 1972 року: Директиви Ради 

84/5 /Е:ЕС « щодо наближення законодавств держав-членiв стосовно страхування 

цивiльн о'i в iдповiдальностi по вiдношенню до використання автотрЕшспортних 

засобiв вiд 30 грудня 1983 року; Директиви Ради 90/232/Е:ЕС «Про наближення 

законодавств держав-членiв стосовно страхування цивiльно1 вiдповiдальностi 

щодо використання автотранспортних засобiв» вiд 14 травня 1990 року: 

Директиви Ради 2005/L 4/€C « Про внесення зм iн до Директив Ради 72/ 166/СЕС, 

84/5/€ЕС, 88/35 7/Е:ЕС та 90/232/Е:ЕС та Директиви Ради2000/2 6/€С «Щодо 

страхування цивiльноi· в iдповiдальност i в iдносно використання автотранспортних 

-засобiв» в iд 11 травня 2005 року . 

Кр iм того , незважаюч и н а розма·~"ття наукових праць, присвячених 

проблемам адмi нlстрати вно- правового реrулювання у сферi обов'язкового 
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страху вання цивiльн о-п равово'i в i дпов i дал ы-юстi власниюв автомобiльних 

транспортних засоб i в в У краi'нi , та не примен шуючи i'x 1добутки. необхiдно 

зюнач ити, що дос 1 недостатн ьо теоретично опрацьованими 1алишаються питання 

) . . . . 
пов я зан 1 1 з адм1 н 1 стративно-правовим регулюванням , а також питання ступеня 

i~шлсментацiУ свропейських вимоr у сфери страхування ) задекларованих на рiвнi 

м 1жнародних нормативно-правових актш, у положеннях нацюнал ьного 

адм1н1стративного законодавства 

Наведенi обставини роблять досшдження К.К.Карпенко практично 

значущи м, а вiдтак й дуже актуальним. Це п iдтверджусться, зокрема й тим, що 

проблематика дисертацi йно·1 роботи 
. . 
вщповщас науковому напряму, який 

розробляс Одеський державний унiверситет внутрiшнiх справ в межах цiльовоi' 

комплексноi· програми No О l l 6U006773 «Прiоритетнi напрями розвитку 

рефор!\•rування правоохоронних органiв в умовах розгортання демократичних 
. . 

процес~в у держав~» . 

Аналiз дисертацii. свщчить про науково обrрунтований системний пшхщ 

автора до проблеми : аргументовано сформульована актуальнiсть теми, чiтко 

визначен i об ' скт , предмет, мета та завдання дослiдження , комплексно пiдiбрани й 

необхiдний для виконання цих завдань методологiчний iнструментарiй . 

. . 
Матерiал подано у логiчнiй ПОСЛЩОВНОСТI, ЩО сприяло розкриттю 

дисертантом взаЕ:мопов 'язаних мiж собою аспектi в дослiджувано1 проблеми . 

Метою дисертацiйного досл iдження с розроблення концептуальних засад 

адм 1 н 1 стративно-правового регулювання обов'язко вого страх.ування цивiльно

правово·1 вiдповiдальностi власникiв автомобiльних транспортних засобiв на пiдстав i 

досл iдження особливостi адмiнiстративно-правового регулювання зазначеноi· сфери , 

я ка тi сно пов'язана i з формуванням заходi в забезпечення безпеки в сферi дорожн ьоrо 

руху; визначення та узагальнення правових та органiзацiйнi засад дiяльностi 

державних органi в щодо регуляторного впливу на суб' сктiв страхових правовiдносин , 

а також вироблення наукових i практичшrх рекомендацiй щодо вдосконалення 

правового регулювання вказано1 сферi та пра.1'.rтик.и його застосування. 
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Узагальнений в роботi теоретичний та нормативний матерiал аналiзуЕ'ться з 

никористанням виваженоrо метода.поп чного апарату, який 

заrальнонауков1 i спецiально-науковi методи пiзнання , зокрема: дiалектичний, 

логiко-семантичний , iндукцi·i , класифiкацi"i, системно-структурний , системно-

функцiональний , iсторичний, порiвняльно-iсторичний (компаративний), 

порiвняльно-правовий та \НШ1 . Методи дослiдження с ЦIЛКОМ сучасними й 

обгрунтованими, ЩО стало запорукою успiшного вир1шення поставлен их 

дисертантом завдань. 

Високий стушнь об1·рунтованостi результапв дослщження зумовлений 

тс1.кож використанням численних наукових праць фахiвцiв у rалузi загально·i теорi·1 

права i держави , цивiльного, страхового , ф i нансового , адмiнiстративного права, 

1нших галузевих правою1Х наук. 

Нормативно-правовим та iнформацiйним пiдrрунтям дисертац11 с 

Конституцiя Укра"iни , Uивiльний кодекс Укра1ни, Закони Укра1ни «Про транспорт». 

«Про автомобiльний транспорт», «Про страхування» «Про обов'язкове страхування 

цивiльно-правово1· вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв» та 

iншi , Указ.и Президента Укра1ни, Постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра1ни, накази i 

рiшення колеriй центральних органiв виконавчо'i влади, iншi вiдомчi нормативнi 
.. . . . . 

акти з литань страхов01 д1яльност1., а також м1жнародю документи . 

Емпiричну базу досл iдження становлять данi аналiтично:i та статистw-п-ю1 

звiтностi Мiнiстерства внутрiшнiх справ У кра1ни, Моторно (транспортного) страхового 

бюро Украши, Нацiонально1 кoмicii. з регулювання ринкiв фiнансових лослуг Украi"ни. 

Державного комiтету статистики У краi'ни , матерiа.JШ узагальнення "ix практично~ 

дiяльностi , аналiтичнi довiдки, звiти та довiдковi видання. 

Проведений анатз 73 р1шень 
. . . 

суду у справах: про адм1юстрагпвю 

правопорушення правил дорожнього руху, ] 1 вирокiв суду стосовно працiвникiв 

страхови:х компанiй щодо вчинення ними кримiнальних правопорушень, 55 матерiалiв 

справ про адмiнiстративнi правопорушення правил дорожнъого рул.')' , 115 винесених 

судами постанов про адмiнiстративнi праволорушення. Використання пошукових 

методiв в iнформацiйних джерелах - вюсористання бiблiотечних фондiв, контент аналiз 

4 



мережi iнтернет, iнформацiйнi запити в Моторно (транспорте) страхове бюро Укра·1н и, 

Верховну раду УкраУни , iнтерв'юван11я ттосадових осiб та експертне опитування 113 
праuiвникiв страхових компанi й с прияс обrрунтуваннi теоретичних положень. 

Достовiрн i сть рсзультатiв дисертацi"i п iдтверджусться також актами 1х 

вттровадження у навчальний процес Одеськоrо державного унiверситету 

внутрiшн i х. справ та у практичну дiяльностi у площинi проведення розслiдування 

страхових випадкi в та у ходi здiйснення оформлення матерiалiв страхово"i 

справи . а також пiд час здiйснення ведения претензiйно"i та позовно"i роботи 

страховика. 

Змiст дисертацi"i в цiлому характеризусться досить високим теоретичним 

науково-методолопчним ршнем вир1шення поставлених завдань. Чiтко 

виражений теоретичний пiдхiд, ·юкрема вдало розробленi дефiнiцй, класифiкацii" й 

узаrальнення дозволили автору аргументовано визначити власну позиц1ю щодо 

багатьох дискусiйних проблем теоретичного розумiння, досвiду та практики 

здiйснення ад-мiнiстративно-правового реrуmовання у сферi обов'язковоm страхування 

uивi.Jтьно-правовоУ вiдповiд2ЛЬностi власникiв автомобiльних транспортних засобiв в 

Y 1'.-paiнi. 

Новизна дослщження полягае насамперед в постановцi та актуалiзаuiУ 

автором питання про необхiднiсть теоретичного узагальнення i нового вирiшення 
науково"i проблеми iз урахуванням вимог сьогодення, а саме: в розробленнi 

конuептуальних засад адмiнiстративно-правового реrуmовання у сферi обов'язковоrо 

страхування uивiльно-правовоi" вiдповiдальностi власншсiв автомобiльн:их транспортних 

засобiв в Укра'iнi; у з'ясуванн i правово'i природи системи орrаюв, уповноважених 

здiйснювати адмш1стративно-правове реrулювання у сферi обов'язковоrо 

страхування цивiльно-правово'i 
. . . 

BJДПOBlДaJlbHOCTI власниюв автомобi " 11,1-шх 

транспортних засобiв в Укра1·ни ( с.68-70, l 5 5). 

Необх iдно звернути увагу на положення дисертац11. яю € н:1йбi :1ьш 

вагомими i практично корисними . 

Насамперед вар10 вщзначити виз11ачення сутносп категорiй 

«адмн-нстративно - п раво ве регулювання у сферi обов'язкового страхування 

5 



цив iл ьно-правовоi" вiдпов iдальностi власниюв наземних транспортних засобiв в 

Украi'нi »( с.209) та мi сця адмiн i стративно-правови х в iдносин у системi вщносин, 

що виникають у сферi обов'яз кового страхування цивiлъно-правово·i 

вi дповiдальностi власникiв н аземних транспортних засоб i в в Украi·н i (с. 68). 

Здобувачка наводить переконливi аргументи на користь того , що створення 

ново'~· системи адмiнiстративно-правовоrо регулювання обов'язкового 

страхування цивiльно-правовоi" вiдповiдальностi власниюв автомобiльних 

транспортних засобiв У краУни мае передбачати використання як вiтчизняноrо так 

й iноземного iсторичного досвiду, беручи до уваги новi ринковi вимоrи , що 

виникають у зв'язку з поступовою iнтеграцi ею Украi"ни до €вропейського Союзу( 

с . :208 ) . 

Дослiджено об' ективнi та суб' ективнi чинники, що впливають на 

ефективнi сть адмiнiстративно-правового регулювання обов'язкового страхування 

uивiльно-правовоi" вiдповiдальностi власникiв автомобiлъних транспортних засобiв. 

визь:ачено напрями пiдвищення ефективностi регуляторного мехаюзму через 

удосконалення йога правових й органiзацiйних засад( с . 1 03 , 104, 152, l 88. 192). 

Детально проанал1зовано питания генези адмш1стративно-правового 

регулювання у сферi обов 'язкового страхування цивiльно-правово"i вiпповiдальностi 

власникiв автомобiльних транспортних засобiв в Укра1нi (с . 24 -47), що дозвоJт.яс 

визначати напрямки трансформацiУ вацiонального законодавства та передбачати 

основн i тренди такого реформування. 

Заслуговуе уваrи твердження автора ( с . 47), що оптимальна побудова снстеми 

адмiн i стративно-лравовоrо регулювання страховоi' дiяльностi на нацiона.r1ы,С1:--. 1 у 

рiвн i передбачае досягнення збалансованостi i нтересiв суб'Е:ктiв страхових. 

вiдносин i регулюючих i"x органiв - захисту страхувальниюв, забезпечсння 

iнтс:рес i н страховикiв i отримання п евно·i макроекономiчноУ вигоди. 

Вла.Jю проа11ал iзувано загаль нi лiдходи науковцiв щодо змiсту страхування , 

як економ iчно'i, правовоi' категор ii. ( с. 5 1-56) та сформоване авторське поняття 

« страхування», як заснован i на обов ' язковi й або добровiльнiй основi суспiльнi 

11iдчосини з приводу формування та використання спецiальних фондiв грошових 
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коштiв щодо захисту майнових i нтересiв юридичних та/або фiзичних осiб шляхом 

вiдшкодування збиткiв. понесених страхувальником через настання страхового 

випадку або iншо'i визначено'i договором страхування подi'i ( с.59). 

Виправданою виглядае увага до аналiзу адмiнiстративно-правових норм , якi 
. . 

встановлюють повноваження та компетенц1ю учасниюв ринку страхування 

uпвiльно-правовоi' вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв в 

Украi'нi. зокрема особливостей та специфiчних ознак адмiнiстративно-правового 

статусу Моторно (транспортного) страхового бюро Укра'ifш ( с . 120-150, 156-164, 211-
, · 1 ) ~ _ 1 _ • 1 акож, видiленi основнi форми взаемодi1 Моторно (транспортного) 

страхового бюро Украi'ни з iншими державними органами i органами мiсцевоrо 

самоврядування( с . 156-162. 164). 

Не менш цiкавою виглядае частина роботи, в якiй зосереджено увагу на 

питаннях щодо шляхiв удосконалення адмiнiстративно-правового регулювання у 

сферi обов 'язкового страхування цивiльно-правово'i вiдповiдальностi власниюв 

автомобiльних транспортних засобiв в Укра1нi .( с.82, 197, 199, 201,205 ). 

Дослiджуючи мiжнародний досвiд публiчного регуmовання сферi 

обо в' язкового страхувюrnя 
. .. 

цившьно-правово1 
. . . 
вщповщальносл власниюв 

автомобiльних транспортних засобiв на прикладi США, Канади, Великобританi'i. 

Болгарii', Чехi1, Угорщини, Польщi, Румунi1, Туреччини, Нiмеччинi , Францi'i, 

Словаччини, Литви та iнших держав, здобувачка не лише визначила особливостi 

правового регулювання в цих краi'нах, а головне зосередила свою увагу на 

позитивних практичних моментах та можливостях i:x застосування для модернiзацi'i 

нацiонального законодавства ( с. 1 63-182). 

Здобувачкою розроблено й багато 1нших концептуальних наукових 

положень, якi с новими для тeopii' адм iнiстративного права у сферi обов'язкового 

страхування цивiльно-лравово"i вiдповiдальностi власникiв автомобiльних транспортних 

засобiв, варто також пiдтримати сформульованi дисертанткою пропотицi·i та 

рекомендацi'i щодо внесення зм iн до чинного законодавства у зазначенiй сферi( с . 

197,202, 2 12-213) . 
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Одержанi результати лослiдження мають перспективу використання у: а) 

на) ково-дослiдницьк iй сферi ,тщя пол.альшого опрацювання проблем 

адмiн i стративно- rт ра во воrо регулювання у сферi обов'язкового страхування 

цивiльно- гтраrзово·i вiдловi дальностi власни кiв автомобiльних транспортних засобiв в 

Укра·~"н i: б) правотворчiй дi ялhностi - для вдосконалення законодавства у сферi 

обов ·язкового страхування цивiльно-правово'i вiдnовiдалы-юстi власниюв автомобiльних 

транспорnшх засобiв в Украiнi: в) практиtiнiй дiяльностi - пiд час проведення 

розслiдування страхових випадкiв та у ходi здi йснення оформлення матерiалiв 

страховоi· справи . а також пiд час здiйснення ведения претензiйноi· та позовноi' 

rоботи страхових компанi й; r) навчально-методичному процесi - у викладаннi 

курсiв з адмiнi стративного , страхового та фiнансового права, iнших спорiднених 

дисuипл i н . п iдrотовцi пiдручникiв , навчальних посiбникiв, розробцi методичних 

рекомендацi й щодо пiдготовки й проведения лекцiй та практичних занять. 

Основн i теоретичнi положения й висновки , сформульованi в дослiдженнi 

знайшли вiдображення в 12 публiкацiях , у тому qислi в 3 статтях у фаховv,..х 

наукових виданнях У краi'ни та перiодичних виданнях iнших держав , 7 тезах та 

доповiдях, якi засвiдqують апробацiю матерiалiв дисертацiз' та вiдображають 

результати досшдження. 

Аналiз дисертацii' та й автореферату дае шдстави для твердження про 

iдентичнiсть змiсту автореферату й основних nоложень дисертацii'. Дисертацiю та 

автореферат оформлено вiдповiдно до встановлених ВИ.\ЮГ. 

Зазначене дозволяе зробити висновок, що дисертацiя виконана на високо,rу 
. . . . 

теоретичному ршю, маЕ: значну наукову та практичну ц 1нюсть. 

Автором сформульовано положення, що мають важливе З}-jачення для 

розвитку науки адм iнiстративного права у сферi адмiнiстративно-пранопого 

реrулювання обов'язкового страхування цивiльно-правовоi· вiдповiдальностi 

влзсникiв автомобiльних трансгтортних засоб i в. 

Дисертацi я, як i будь-я ка творч а праця , мiстигь певнi д1 1скусiйнi моменти i 
сп iрн i положения, вiдповiд i 1н1 якi та пояснення окремих положень пiд час захисту 

споиятиме бiльш L 
повнiй та об'сктивнiй характеристиц1 результатш 

V 
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дисертацiйного дослiдження. Тому, оцiнюючи дисертацiю К . К . Карnенко в цiлому 

позитивно, водночас необхiдно звернути ува.rу на литания , як i могли б слуrувати 

предметом додаткових пояснень з боку дисертанта або ж дискусii. при захистi 

ди сертац1 1 . 

1. На сторi нцi 68 диссртацi'i, автор зазначас, що обов'язкове страхування 

ц1шiльно- правово'~· вiдповiдальностi власникiв трансnортних засобiв - складний 

комплексни й правовий iнститут, який об'еднуе вiдносини рiзноrо роду j 

регул ьований нормами рiзних rалузей права . Однак , виходячи 1 ознак даного 

шституту можна констатувати, що значне м1сце в ньому займають 

адмш1стративно-правовi вщносини». Дана твердження не мае 

аргументацi·i. 

аксиомно1· 

З цьоrо приводу виникас два питания . Перше . З тексту роботи не зрозумiло, 

чому адмiнiстративно-правовi вщносини займають значне мiсце в систем i 

вщносин щодо обов'язкового страхування цивiльно-правовоi· вiдповiдальностi 

власникiв транспортних засобiв? I, друге питания : «Якi особливi ознаки мають 

адмiнiстративно-правовi вiдносини у сферi обов'язкового страхування цив1льно

правово·1· вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв? ». 

2. Викликас запитання щодо використання у пiдроздiлi 1.3. дисертацii" та на 

сторшках 1 О, 16 автореферату, термiну «принциnи». Останнiм часом в 

нацiональному законодавствi вживасться термiн (<засади >> . Використання цього 

термiну прослiдковусться у багатьох нормативних актах , якi визначають основю 

питання функцiонування в iдповiдних сфер. Наприклад, Закони УкраУнн 

<<Про основнi засади зд i йснення державного фiнанt;ового контролю в Украi'нi», 
1<Про основн i засади державного нагляду (контролю) у сферi rосподарсько·1 

дiяльностi» та i ншi. На перший погл яд, ue дрi б' яз кове питю-1ня. але вон о 

стосусться коректностi використання юридичноi· термiнологi ·i. 

3. У пщрозд1m 2. J дисертацн , який присвячений характеристищ 

адмш1 стративно-правового статусу суб'сктi в обов'язкового страхуваню1 

цивiльно-правово"i 
. . . 
в1дnовщальносп власниюв автомобiльних транслортни.х 

засобiв в Укра1·нi лридiлена увага розкриттю адм1юс11Jативно-правового ста1 усу 
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Нацiональноi" ком1с11, що здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв 

фiнансових послуг (Нацкомфiнпослуг Укра·iн и) , як суб'екта обов'язкового 

страхування цивiльно-правово·i 
. . . 

В\ДПОВ\ДаJJЪНОСТl власникiв автомобiльних 

трансrюртних засобiв ( с.84,85, 93, 98,99, 102-104). Дане положення також 

знайшло свое вiдображення i на сторiнцi 11 автореферату. 

В той же час, стаття 4 Закону Укра"iни «Про обов'язкове страхування 

цивiльно-правово1 вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв» 
. . 

заl\.--ршлюе перешк суб'ектiв обов ' язкового страхування цивiльно-правово·i 

вiдповiдальностi , зокрема: страхувальники та iншi особи, вiдповiдальнiсть яких 

застрахована, страховики , Моторне (транспортне) страхове бюро Украi·ни , 

потерпiлi . I, як бачимо, Нацкомфiнпослуг Укра"iни в цей перелiк не входить . 

Т Ol\1)' ви.никае питання, чому автор в дисертацiйнiй роботi дослiджуе 

адмiнi стративно-правовий статус Нацкомфiнпослуг Укра"iни у контекстi суб'екта 

обо в' язкового страхування цивiльно-правовоi" вiдповiдальностi власниюв 

автомобiльних транспортних засобiв. Така авторська позицiя вимагае уточнення 

та роз' яснення. 

4. Дослiджуючи у пiдроздiлi 3.1. «Адмiнiстрагивно-правове регулювання у 
сферi страхування цивiльно-правово1 вiдповiдальностi власникiв автомобiльних 

транспортних засобiв у зарубiжних краi'нах» К.К .Карпенко здiйснила аналiз 

европейського законодавства. Разом з тим , вона залишила поза увагою та}(е 

важливе питання, як вплив Директиви €вропейського Парламенту та Ради 

2009/103 /€С «Щодо страхування цивiльно·i вiдповiдалъностi по вiдношенню .JO 

використання автотранспортних засобiв та забезпечення виконання зобов'язань 

щодо страхування тако'i вiдповiдальностi на трансформацiю нацiонального 

законодавства. Враховуючи, що У года про Асоцiацiю У кра:iни з €С перед ба час 

i мплементацiю европейського законодавства до нацiонального, то бажано пу:10 б. 

шд час привселюдного захисту, дисертантцi висловити свою позицiю з цього 

питання. 

Зазначен i зауваження i побажання е певною м1рою дискусiйними не 

rшливають на загальну позитивну оцiнку дисертацiйноi' роботи Карпенко Карини 
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Костянтинiвни та мають на мет 1 акцентувати увагу авторки на окремих сшрних 

моментах. 

Отже, дисертац1я К.К. Каргтен ко «Адм iнi стративно-правове регулювання у 

сферi обов ' язковоrо страхування цивiльно- право воi· вiд гтов iдальностi власникi в 

автомобiльних транспортних засобiв в Укра'iнi», подана на здобу·ггя науково го 

ступеня кандидата юридичних наук, с завершеним монографiчним дослiдженням , 

у якоl\,fу' повно i всебiчно вирiшен i поставлен i задачi, що мають значения для 

подальшоrо розвитку науки адм 1юстративного права та адмjнi стративного 

законодавства . 

Дисертацiйна робота за зм1стом та обсяrом 
. . 

В1ДПОВ1Да€ вимоrам 

встановленим «Порядком присудження наукових ступеюв», затвердженоrо 

постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi·ни вiд 24 лилия 201 3 р . № 56 7, що 

висуваються до кандидатсъких дисертацiй та вiдповiдас спецi альностi 12.00.07 -

адмiнiстративне право i процес; фiнансове право; i нформацiйне право, а j"i авторкз 

- Карпенко Карина Костянтинiвна, заслуговуе присудження наукового ступеня 

кандидата юридичних наук . 
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