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мічні злочини, потребує об’єднання зусиль не тільки сил і засобів на націо-
нальному рівні, а й вироблення механізму протидії цьому явищу на міжде-
ржавному рівні. Представлена робота, звісно, не висвітлює всі засоби нала-
годження міжнародної співпраці у вказаному напрямку, але вона є одним з 
кроків на цьому шляху.  
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СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

ВЛАСНИКІВ НАЗЕМНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ 

Динамічний розвиток страхового ринку, значне розширення його уча-
сників, як страховиків, так і страхувальників неможливий без формування 
відповідної структури та змісту адміністративних правовідносин, що забез-
печує дотримання інтересів усіх учасників страхового ринку. Суб’єкти рин-
ку повинні бути впевнені у тому, що ризик, який пов’язаний з їх участю у 
страхових відносинах, зведений до мінімуму.  

Залежно від того, який склад правовідносин виникає у суспільстві, 
формується відповідний арсенал адміністративно-правового впливу на сві-
домість та поведінку їх учасників. 

Страхова діяльність породжує страхові відносин, учасниками яких 
виступають страховики та страхувальники, інтереси яких в силу законодав-
чого впливу зводяться до запобігання та відшкодування завданої шкоди. Усі 
умови сторін мають чітке закріплення у страховому договорі, типову форму 
якого визначає державний уповноважений орган. Як бачимо, страхова дія-
льність потребує присутності державних органів, відтак вивчення регулю-
ючого впливу на вказану сферу потребує використання наукових здобутків 
вітчизняних вчених як у сфері приватного, так і публічного права. Більше 
того потреба дослідження структури та змісту адміністративних правовід-
носин у сфері страхування, зокрема цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів в Україні пояснюється як прийн-
яттям нових нормативно-правових актів, так і новими конструкціями стра-
хових відносин [1]. 

Основними ознаками адміністративно-правових відносин є: по-перше, 
виникають, змінюються, припиняються на основі правових норм, які поро-
джують ці відносини, і реалізуються через них; такі відносини відрізняються 
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чіткою регламентацією адміністративно-правових норм поведінки сторін, їх 
взаємних прав та обов’язків; по-друге, складаються у специфічній сфері 
здійснення виконавчо-розпорядчої, тобто владно-організаційної діяльності 
суб’єктів державного управління; по-третє обов’язковим суб’єктом у них 
виступає відповідний орган виконавчої влади (посадова особа); по-четверте, 
спори, які можуть виникати між учасниками адміністративно-правових від-
носин, вирішуються переважно в адміністративному порядку; по-п’яте, від-
повідальність суб’єктів адміністративно-правових відносин перед державою. 

На нашу думку, такі відносини, що регулюють правові відносини у 
сфері ОСЦПВВ, доцільно залежно від суб’єкта правовідносин та галузевої 
належності правових норм розділяти на такі групи: 

 основні або обов’язкові: це відносини, що складаються між страхо-
виком та страхувальником з приводу виконання останнім обов’язків щодо 
обов’язкового страхування своєї цивільної відповідальності власника ТЗ; 

 додаткові: відносини, що виникають з приводу відшкодування 
шкоди, заподіяної діями власника ТЗ життю, здоров’ю або майну іншої 
особи (називаються додатковими, оскільки їх виникнення має імовірнісний 
характер, події, що їх породжують, можуть не настати); 

 супутні: це відносини, тісно пов’язані з основними і забезпечують 
їх реалізацію, наприклад, відносини між страховиком і органом страхового 
нагляду, між страховиком і уповноваженим співробітником поліції під час 
вчинення ДТП тощо. 

На перший погляд, основні відносини у цій сфері (між страхувальни-
ком і страховиком) не можна назвати адміністративно-правовими, оскільки 
в них не бере участі орган виконавчої влади чи посадова особа. Однак до-
слідження сучасних форм і засобів впливу держави на суспільні відносини, 
вивчення питань взаємодії держави та громадянського суспільства дає змо-
гу говорити про існування непрямих (опосередкованих) правових відносин, 
що забезпечують непрямий вплив держави на суспільні відносини через ін-
ститути громадянського суспільства. 

Такі непрямі (опосередковані) адміністративно-правові відносини 
мають такі ознаки: по-перше, непрямий спосіб впливу державних органів на 
суспільні відносини здійснюється через третю структуру (інститут грома-
дянського суспільства); по-друге, ступінь владного впливу визначається за 
допомогою встановлення компетенцій для такої структури; по-третє, не-
пряма форма впливу державних органів на суспільні відносини здійснюєть-
ся за допомогою делегування представників відповідних органів у цю стру-
ктуру [2, с. 40]. 

Розглядаючи зміст адміністративних правовідносин у сфері страху-
вання цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 
засобів в Україні зазначимо, що страхові відносини, які за своїм змістом є 
складним правовим утворенням. Перш за все, мова йде про те, який харак-
тер притаманний страховим відносинам, приватний чи публічний.  
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Звичайно що це питання має безпосередній зв’язок зі змістом страхо-
вого права, яке є характерним поєднання елементів публічного та приватно-
го права, оскільки у сфері страхової діяльності виникають як публічно-
правові, так і приватно-правові відносини. Така комбінація правових норм 
страхового права є характерною й для інших галузей права, як то біржове, 
банківське, житлове, екологічне, аграрне, інформаційне та ін., що вказує на 
його комплексний характер. Відтак і страхові відносини, як об’єкт страхо-
вого права мають комплексний характер, поєднуючи у собі публічно-
правовий та приватно-правовий характер.  

Відтак страхові відносини, що виникають в процесі здійсненням На-
ціональною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України, Де-
партаментом страхового нагляду та суб’єктами страхового ринку, перш за 
все страховими компаніями, своїх функцій та завдань, в багатьох випадках 
можна віднести до цивільних, господарських, адміністративних, фінансових 
та інших правовідносин. Разом з тим, беручи до уваги специфіку страхової 
діяльності, дана сфера породжує такі правовідносини, що не можуть бути 
віднесені до первинних щодо страхового права галузей, зокрема цивільного, 
господарського та особливо адміністративного і фінансового.  

Страхові правовідносини складають, таким чином, особливу групу 
відносин, що характерна виключно страховому праву, і складають специфі-
ку його предмета. Такими зокрема є відносини між Національною комісією 
з регулювання ринків фінансових послуг України та страховими компанія-
ми, страховими компаніями та органами державної реєстрації, страховими 
компаніями між собою, між страховими компаніями та клієнтами. Це свід-
чить про те, що ці страхові відносини різні за своєю природою, а відтак, рі-
зняться ступенем державного регулювання, що пояснюється також різною 
природою правових норм, що їх (відносини) регулюють.  

Отже, дослідивши зміст адміністративних правовідносин у сфері 
страхування загалом, і обов’язкового страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засобів зокрема, можна конс-
татувати про функціонування складної та дієздатної системи адміністратив-
но-правового впливу на свідомість та поведінку суб’єктів страхових відно-
син, що забезпечує дотримання інтересів як страховиків, так і страхуваль-
ників, а в цілому й суспільства та держави. Основним стрижнем адміністра-
тивних правовідносин у сфері страхування є принципи його (механізму) 
здійснення, дотримання яких складає основний зміст адміністративних пра-
вовідносин у сфері обов’язкового страхування цивільно-правової відповіда-
льності власників наземних транспортних засобів в Україні.  

Підсумовуючи викладе, можемо констатувати, що правові відносини 
у сфері обов’язкового страхування цивільної відповідальності власника на-
земного транспортного засобу доцільно розділити на групи залежно від 
суб’єкта правовідносин і галузевої належності правових норм, які регулю-
ють ці відносини: основні і супутні (адміністративно-правові); додаткові 
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(цивільно-правові). Доцільне створення державою умов для широкої взає-
модії уповноважених органів виконавчої влади у сфері забезпечення безпе-
ки дорожнього руху і страхових організацій, розширення можливостей для 
їх співпраці з метою забезпечення безпеки у сфері дорожнього руху та вне-
сення доповнень до Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХО-
РОННИХ ОРГАНІВ З ГРОМАДСЬКИМИ ОБ’ЄДНАННЯМИ 

Докорінні зміни в нашій державі у всіх сферах життєдіяльності, у то-
му числі у сфері охорони правопорядку, справляють значний вплив на ор-
ганізаціію діяльності суб’єктів, які реалізують державну політику у відпові-
дних напрямках.  

В системі здійснення державної влади Національна поліція посідає 
значне місце. Це пояснюється функціями, які вона виконує, а також тим, що 
її робота тісно пов’язана з населенням. Цей правоохоронний орган інфор-
мує населення про свою роботу, оцінку стану публічного порядку та реалі-
зацію його зміцнення.  

Дослідження практики співробітництва органів правопорядку та на-
селення свідчить, що сьогодні процес взаємодії поліції з громадськими 
об’єднаннями позитивно впливає на результати її діяльності, з одного боку, 
й формування позитивного іміджу в очах населення – з іншого [1]. Отже, 
результати діяльності поліції безпосередньо залежать від співпраці її пра-
цівників з громадськими об’єднаннями.  

Загальні питання взаємодії різних суб’єктів у сфері охорони право-
порядку були предметом дослідження багатьох вчених, проте, варто  


