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Актуальнiсть теми дисертацi'i. Карпенко Карини Костянтинiвни 

обумовлена теоретичною та практичною значимiстю вивчення правових i 

теоретичних питань адм1юстративно-правового регулювання обо в' язкового 

страхування цивiльно-правово"i вiдповiдальностi власниюв автомобiльних 

транспортних засобiв в Укра"iнi та зумовлена нацшеюстю автора на пошук 
. . .. 

нових шляхш вдосконалення нормативно-правових акт1в В1ДП0В1ДН01 

регулювально"i направленостi та адмiнiстративно"i практики у цiй сферi 
. . 

СУСШЛЬНИХ ВlДНОСИН. 

Ключовим моментом нацiонально"i безпеки держави, а також важливою 

складовою й соцiального комплексу виступаЕ: сфера страхування . Активiзацiя 

процесу страхування значною мiрою може бути забезпечена за рахунок 

ефективного використання страхових ресурсш впчизняних страхових 

компанiй. Iнвестицiйнi МОЖЛИВОСТl 

економ1чною природою страхування. 

страхових 

Особливiсть 

компанiй 

. . 
ДlЯЛЬНОСП 

обумовленi 

страхових 

компанiй полягаЕ: в тому, що вони мають змогу протягом пенного перюду 

. . 
розпоряджатися коштами, отриманими вщ страхувальниюв. 

Будучи провiдною ланкою ринково"i економiки, страхова сфера вистушн:: 

. . . 
складним мехаюзмом, що чутливо реагуЕ: на вс1 соцшльно-економ1чю, 

полiтичнi та соцiопсихологiчнi процеси, що вiдбуваються в кра"iнi. Як 

результат, сучасний стан розвитку страхового ринку хараt('rеризусться 

складнiстю та супереч.ливiстю, що пояснюЕ:ться недосконалiстю галузевого 

законодавства, низькою платоспроможюстю вiтчизняних страхувальникiв, 

проявами галузевого монополiзму, недостатнiм рiвнем квалiфiкацi·i кадрiв У 

страхових компанiй, великою кiлькiстю видiв обов'язкового страхування , 
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зловжи ваннями у сферi страхових в iдносин як з боку страховикiв , так i 

страхувальникiв , що св iдчать про необх iдн iсть удосконалення мехаюзму 

адмiн iстративно-правового регулювання у вказанiй сферi. 

Аналiзуючи положения дисертацii.' та peaлi'i укра'iнсько·i економ1ки, можна 

зробити висновок, що причинами погiршення стану економiки € спроба uпучно 

перенести зарубiжнi економiчнi моделi в укра'iнську дiйснiсть та вiдсутнiсть 

системного пiдходу у ттроведеннi ринкових реформ. 

Варто наголосити, що здiйснення адмш1стративно-правового 

. .. . . . 
регу лювання обо в ' язкового страхування цившьно-правово1 вщповщальност1 

власникiв автомобiльних транспортних засобiв обумовлено також певними 

соцiально-економiчними потребами суспiльства та з мiнiмiзацi€ю рiвня ризику 

. . . 
як страховикш, так 1 страхувальниюв. 

Тому актуальюсть теми дисертацiйноi.' роботи Карпенко Карини 

Костянтинiвни на тему: «Адмiнiстративно-правове регулювання у сферi 

обо в' язкового 
. .. . . . 

страхування цившьно-правово1 вщповщальносп власниюв 

автомобiльних транспортних засобiв в Украi'нi» € беззаперечною . 

Робота спрямована на виконання Концепцii.' загальнодержавноi' програми 

адаптацii' законодавства Украi.'ни до законодавства €вропейського Союзу та 

вiдповiда€ Прiоритетним напрямкам розвитку правовоi.' науки на 2016-2020 рр., 

визначеним у Стратегii.' розвитку наукових дослiджень Нацiональноi' академ ii.' 

правових наук Украi.'ни на 2016-2020 роки вiд 03 березня 2016 року, а також 

перспективним напрямам кандидатських та докторських дисертацiй за 

юридичними спецiальностями, перелiк яких затверджено рiшенням Презид i'i 

Нацiональноi.' академiУ правових наук Укра'iни вiд 18.10.2013 № 86/11 . 

Дисертацiя складасrься з титульного аркуша, анотацiУ, змiсту, перетку 

. . 
умовних позначень, вступу, трьох розд1лш, подшених на в1с1м пщрозд1лш, 

висновкiв, списку використани:х джерел та додаткiв. Загальний обсяг дисертацi'i 

становить 247 сторiнок, з них основного тексту -211 сторiнки . Стру1'.-тура роботи 

. . 
вщnовща€ завданням дослiдження . Положения науково·i новизни € належно 

обrрунтованими . 
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Належний ступшь обrрунтованостi достовiрнiсть наукових 

положень, висновкiв рекомендацiй забезпечуються продуманим 

використанням загальнонаукових методш шзнання (iсторико-правовий, 

системно-структурний , формально-юридичний, порiвняльно-правовий та 

соцiологi_чний методи, а також методи аналiзу та узагальнення), що дало змогу 

авторцi досягнути визначено'i мети. 

Загальний аналiз змiсту роботи свщчить про самостiйнiсть щшсюсть 

проведеного дослiдження, йога високий науковий рiвень, теоретичне i 

практичне значения для вдосконалення теоретично'i конструкцi'i та правового 

регулювання 

страхування 

адмш1стративно-правового забезпечення обо в' язкового 

автомобiльних цивiльно-правово'i 
. . . 
вщповщальност1 власниюв 

транспортних засобiв в Укра'iнi. 

Так зокрема, для досягнення поставлених мети та завдань автором було 

використано систему загальних та спецiальних методiв наукового пiзнання. За 

допомогою логiко-семантичного методу поглиблено понятiйний апарат. Для 

анал1зу адмш1стративно-правового статусу Моторно (транспортного) 

страхового бюро Укра'iни як складно'i правово'i конструкцi'i використовувались 

методи анал1зу та синтезу. За допомогою 1сторико-правового методу 

дослiджувались процеси формування, становления i розвитку адмiнiстративно-

правового регулювання у сферi страхування 
. .. 

цившьно-право во 1 

вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. Структурно-логiчний та 

порiвняльно-правовий метод використано для аналiзу структурних елементiв 

адмiнiстративно-правового статусу Моторно (транспортного) страхового бюро 

Укра'iни. 

У дисертацiйнiй роботi використовувався порiвняльно-правовий метод 

досшдження, завдяки якому стало можливим з 'ясування в адмiнiстративно-

правового регулювання у сферi страхування цивiльно-правово'i 

вiдповiдальностi власникiв автомобiльних транспортних засобiв загального i 

особливого, закономiрного випадкового, дослiдження елементш 

адмiнiстративно-правового регулювання, а також вивчення зарубiжного досвiду 
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адмiнiстративного регулювання у зазначенiй сферi. 

Метод прогнозування широко застосовувався у дисертацi'i при розробцi 

пропозицiй до проекту Закону Укра'iни «Про обов'язкове страхування 

цивiльно-правовоi· вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв» 

та Закону Укра'iни «Про транспорт». 

Комплексне використання вказаних загальнонаукових та юридично

галузевих методiв, забезпечило дослiдження особливостей адм1юстративно

правового регулювання страхування цивiльно-правовоi' вiдповiдальностi 

власникiв автомобiльних транспортних засобiв та вирiшення теоретичних i 

практичних завдань, що були поставленi автором дослiдження. 

Бiльшiсть положень науково'i новизни дисертацi'i Карпенко К.К. дозволяс 

констатувати, що в рамках проведения дослiдження автору вдалося отримати 

результати, якi с новими та носять як теоретичний, так i практичний iнтерес для 
. . 

страхувальниюв та страховиюв. 

Наукову новизну i практичну значущiсть одержаних результатiв 

визначас те, що дисертацiя с одним iз перших в юридичнiй науцi комплексним 

досmдженням адмiнiстративно-правового регулювання у сферi обо в' язкового 

страхування цивiльно-правово'i вiдповiдальностi власниюв автомобiлышх 

транспортних засобiв в Укра'iнi. 

Так, у висновках сформульовано визначення страхування власниюв 

автомобiльних транспортних засобiв як рiзновид страхових правовiдносин щодо 

створення фонду для забезпечення потреб страхувальника та третiх осiб, яким 

запод1ЯН0 шкоду внаслiдок експлуатацi'i або iншого використаIОUI джерела 

пiдвищено1 небезпеки у виглядi автотранспортного засобу, а також щодо 

вiдшкодування цie'i шкоди. А також адмiнiстративного-правового регулювання 

страхування цивiльно-правово'i вiдповiдальностi власниюв автомобiльних 

транспортних засобiв у такому змiстi: процес цiлеспрямованого впливу держави на 

всi компоненти страхово·i галузi. , який здiйснюеться за допомогою комплексу 

адмiнiстративно-правових засобiв та iнших правових явищ, якi в сукупносn 

складають механiзм адмiнiстративно-правового регушовання з метою вдосконалення 
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ттравонiдносин щодо захисту майнових iнтересiв страхувальникiв та потерпiлих осiб 

вiд дорожнъо-транспортноi" пригоди. 

Заслуговуе на пiдтримку i та обставина, що дослщжуючи особливостi 

досвщу державного регулювання страховоi' дiяльност i автор видшив три 

основн1 моделi регулювання страхового рю-IКу: традицiйну, дуалiстичну, 

модель мегарегулятора . Справедливо наголошено автором про те, що 

незважаючи на однотипюсть юнцевих цiлей адмш1стративно-правового 

регулювання страхування, в тому чисш 1 у дослiджуванiй сферi, державнi 

органи рiзних кра'iн, регламентуючи порядок здiйснення страховоi' дiяльностi, 

керуються рiзними пiдходами, що зумовлене специфiкою економiчних факторiв 

та iнституцiйними традицiями кожноi' краi'ни . 

Викликае iнтерес думка автора щодо подiлу правових вщносин у сферi 

обо в ' язкового страхування цивiльноi' вiдповiдальностi власника автомобiльного 

транспортного засобу на групи залежно вiд суб'екта правовiдносин i галузевоi' 

належносп правових норм, яю регулюють Ц1 вщносини: основю 

( адмiнiстративно-правовi) вщносини з приводу виконання обо в' язку 

страхування цивiльно-правовоi' вiдповiдальностi; додатковi (цивiльно-правовi) 

- правовiдносини, що виникають з приводу вiдшкодування шкоди, заподiяноi· 

дiями власника транспортного засобу життю, здоров 'ю або майну iншоi' особи ; 

супутнi - вiдносини, тiсно пов'язанi з основними i забезпечують i'x реалiзацiю. 

Варто звернути увагу i на пропозицiю автора щодо подiлу повноважень 

Моторно (транспортного) страхового бюро Украi'ни залежно вiд мети та функцiй 

дiяльностi на: органiзацiйно-регулятивнi; контрольнi; превентивнi . У свою чергу, 

превентивю повноваження подшено на: попереджувалью; виявлення та 

припинення порушень законодавства про обов'язкове страхування цившьно-

правовоУ 
. . . 
вщповщальност1 власниюв автомобiльних транспортних засобiв ; 

повноваження щодо розслiдування порушень законодавства про обо в ' язкове 

страхування цивiльно-правово·i вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв. 

Достовiрнiсть i поВI-юта дисертацiйного дослiдження К.К. Карпенко 

пiдтверджусться достатньо вагомою i репрезентативною джерельною базою , 
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яка становить 173 наукових праць 1 нормативно-правових актiв. Автор пiд час 

написання роботи спирався на фундаментальнi дослщження з 

адмiнiстративного права та тeopi'i управлiння. 

Наведенi позицii' пiдтверджують обrрунтованiсть положень, висновкiв 

рекомендацiй, викладених у дисертацii' К.К. Карпенко. 

Наукове га практичне значения роботи. Переходячи до оцiнки науково'i 
. ... . . 

новизни основних положень, висновюв дисертацн, сшд вщзначити, що у 

дослiдженнi К.К. Карпенко порушенi не розробленi ранiше науковi i практичнi 

завдання, розв' язання яких дозволило одержати цiкавi резу ль тати i пiдго1увати 

ряд корисних пропозицiй. 3 урахуванням цього можна стверджувати, що 

новизна дисертацi'i проявляеться як у самому пiдходi до досшджуваних 

проблем, так i в запропонованому способi 'ix розв'язання. 

Виконане К.К. Карпенко наукове досшдження сприяе розв'язанню низки 

теоретичних практичних питань, що мають важливе значения для 

адмiнiстративного,фiнансового та страхового права. 

Т еоретичнi положения i практичнi рекомендацi'i, вiдображенi в дисертацu, 

надалi можугь бути використанi - у практичнiй ~ностi - пiд час проведеmm 

розслiдувания страхових випадкiв та у ходi здiйснения оформлеmm матерiалiв 

страхово'i справи, а також пiд час здiйснения ведения претензiйно'i та позовно'i роботи 

страховика (довiдка ПрАТ СК «БЕЛЕС» вiд 28.04.2020); у науково-дослiднiй 

дiяльностi - для подальшого опрацювання проблем адмiнiстративно-правового 

реrуmования у сферi обов'язкового страхуваimЯ цивiльно-правово'i вiдповiдальностi 

власникiв автомобiльних транспортних засобiв в Укра'iнi (акт впровадження ОДУВС 

вiд 10.02.2020 р.; акт впровадження JЩУВС iм. Е.О. Дiдоренка вiд 13.02.2020 р.); у 

правотворчостi - результати дослiдження мiстять пропозицiй щодо вдосконалення 

законодавства у сферi обов'язкового страхувания цивiльно-правово'i вiдповiдальностi 

власникiв автомобiльних транспортних засобiв в Укра'iнi (лист ОДУВС вiд 17 mотого 

2020 р. № 354); у навчальному процесi - при викладаннi навчальних дисциплiн та при 

пiдготовцi вiдповiдних пiдручникiв, навчальних посiбникiв та iнших навчалъно

методичних матерiалiв з курсiв «Адмiнiстративне право», «Фiнансове право» (акт 

впровадження ОДУВС вiд 10.02.2020 р.; акт впровадження ЛДУВС iм. Е.О. Дiдоренка 
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вiд 13.02.2020 р.). 

Основнi положення i результати дисертацiйноi· роботи викладенi автором у 

дванадцяти публiкацiях: п'ять наукових статей (три з як.их опублiковано у 

журналах, що входять до перелiку наукових фахових видань та двi опублiковано у 

мiжнародних перiодичних виданнях), i семи тезах доповiдей на наукових та 

науково-практичних конференцiях. Варто зазначити, що автореферат дисертацi'i 

вiдповiдаЕ: 11 змiстовi й цiлком вiдображаЕ: основнi положения 1 результати 

дослщження. Дисертацiя й автореферат оформленi вiдповiдно до встановлених 

вимог. 

Дискусiйнi положения та зауваження до дисертацii. Разом з тим:, поряд 1з 

зазначени:ми позитивними моментами, якi характеризують роботу, можна зробити 

зауваження щодо змiсту дисертацi'i, якi мають бути обговоренi пiд час публiЩ-Iоrо 

захисту i врахованi автором у йога подальших наукових дослiдженнях. У цiлому, 

позигивно оцimоючи дисертацiйну роботу Карпенко К.К., необхiдно зазначити, що 'iй 

притаманнi певнi дискусiйнi моменти, окремi пигання вимагають додатково'i 

арrументацu.: 

1. У дисертацiйнiй роботi увага придiлена висвiтленню функцiй права i ·ix 

забезпечувальному впливу на страховi правовiдносини. Зокрема регулятивна 

функцiя права визначаеться як якiсть права, що зумовлена об'Е:ктивною 

необхiднiстю здiйснення дiяльностi в дослiджуванiй сферi суспiльних вiдносин 

та головним призначенням як01 е регулювання страхових вiдносин, тобто 

досягнення 1х упорядкування, забезпечення передбачуваностi поведшки 

суб'ектiв, що виступають учасниками ринку страхових послуг, з метою 

гарантування захисту 'ix iнтересiв. Разом з тим, з огляду на те, що регулятивна 

функцiя права останнiм часом набувае все бiльшого значения для створення 

превентивних заходiв, доцiльним е виокремлення перспективних напрямюв 

реалiзацi"i регулятивно"i функцi·i, що забезпечуватимуть безпечне та ефективне 

надання страхових послуг у сферi обов'язкового страхування цивiльно-правово'i 

вiдповiдальностi власникiв автомобiльних транспортних засобiв. 



2. Одн11м iз 11едол1кш ;~шюrо лослiлжс1111я оистуrшс 11сз '>1сова11iсть poJ1i т3 

зна'Iення iндивiдуально-правових актiв у Jабсзпс 1 1еннi налсж1-юr·о фу11кцiо11уоа1111я 

елементiв механiзму адмiнiстратив110-правоооrл рсгулюва1111я 1шда~1ш1 страхових 

ттослуr у сферi обов ' язковоrо страхуваннн цивiлыю-правово'i оiдrювiдалы-юстi 

власникiв автомобiльних транспортних засобiо, якi сп11ювлять базис пiдзако111ю'~' 

адмiнiстративно't правотворчост1 та рсгламе11туюп, порядок здiйс11с1111я 

правовщносин у сферi обов'язкоооrо страхуван11я ци вiл ы-ю-правово·1 

вiдповiдалыюстi власникiв автомобiльних транспортrrих засобiв. 
. . 

3. Також посилив би змiстовне наповне11ня роботи 11а основ~ вивченого 

свповоrо досвщу функцiонуванн:я единого консотдованого регулятора 

фiнансовоrо ринку бiльш детальний розrляд питань щодо регулювання ринку 

добровiльних страхових послуr та його основних сеrментiв шляхом зменшення 

кiлькостi реrуляторних i контролюючих орrанiв та перерозподiлу функцiй 

Нацкомфiнпослуг мiж iншими нацiоналы-,ими регуляторами ринкiв фiнансових 

лослуr- Нацiональним банком Украi"ни та Нацiоналы-юю комiсiсю з цiю-,их паперiв 

та фондового ринку. 

4. Поряд з дослiдженням м1жнародного досвщу розвинених кршн з 

рiзними пiдходами до органiзацii" та здiйснення регулювання дiяльностi 

страхового ри1-1ку, на нашу думку, слiд було 6 розглянути проблеми 

подальшого розвитку системи страхового наrляду та контролю Великобританi 'i 

на сучасному етапi в умовах "i"i виходу з €вропейського Союзу. 

Висновок щодо вiдrювiдностi днсертацi"i встановленим вимоrам. 

Пказанi зауважсння 1юсять дискусiй1-1ий характер i на впливають на зпгальну 

позитивну оцiнку роботи, а11алiз змiсту яко'i свiдчи1ъ про самостiiiнiсть i 

цiлiснiсть проведе11оrо дослiджс1-111я, його а~пуальнiсп,, належний науковий 
. . 

р1вень I теоретичне та практич11е з11ач е 1111я. 

Отриманi авторкою вис1ювки с наукооо обrру11тоnаш1мн i в сво"~"й 

сукупностi розв ' я зую· 1ъ конкрстнс 11аукове завдання, що сприяс поJщл ьшому 

УJ\Осконш1с1111ю ::щмi11iстратиu110-пршюоо1 ·0 реrулювання 11 адан1-1я страхових 
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послу г у сфе рi обов ' я зкового страхування цивiльно-правовоi' вiдповiдальностi 

власннкi в автомоб i л ьни х транспортних засобiв . Дослiдження, безумовно, мае 

наукову uiннi стъ i сприятиме подальшому розвитковi адмiнiстративного, 

фiнансового та страхового права. Положения дисертацi'i викладено в 

опубл i ковани х дисертанткою наукових статтях, а 'li' змiст та отриманi 

результати вiдображенi в авторефератi. 

Таким чино·м , викладене вище дозволяс вважати дисертацiю Карпенко 

Карини Костянтинiвни на тему: «Адмiнiстративно-правове регулювання у 

сферi обо в ' язкового страхування цивiльно-правово'i вiдповiдальностi власникiв 

автомобiльних транспортних засобiв в Укра'iнi» завершеним самостiйним 

дослiдженням , яке вiдповiдас вимогам Наказу МОН Укра'iни № 40 вiд 12 сiчня 

2017 року «Про затвердження Вимог до оформления дисертацi'i», а також 

вiдповiдас п. 9, 11 Порядку присудження наукових ступеюв, затвердженого 

Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Украi'ни вiд 24 липня 2013 року № 567 та 

паспорту спецiальностi 12.00.07 - адмiнiстративне право i процес; фiнансове 

право; iнформацiйне право. Вiдтак, авторка дисертацii' - Карпенко Карина 

Костянтинiвна, заслуговус на присудження 'iй наукового ступеня кандидата 

юридичних наук за спецiальнiстю 12.00.07 - адмiнiстративне право 1 процес ; 

фiнансове право; iнформацiйне право. 

Офiцiйний опонент: 

доцент кафедри кримiнального 

та адмiнiстративного права 

Одеського нацiонального 

морського унiверситету, 

кандидат юридичних наук, доцент 

j/{ 
f-t_ ~ ; 

Андрiй ВИНОГРАДОВ 

J;;.o . ~~л.о 


