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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3,0 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Загальні функції, роль і застосування страхування в сфері 

мультимодальних перевезень. Організація і проведення 

страхування перевезень в Україні. Методика розрахунків 

страхових тарифів. Основні умови страхування за видами 

перевезень. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Вивчення порядку та правил обов’язкового страхування 

перевезень на підприємствах різних форм власності. Формування 

фінансово-аналітичного підходу фахівця з транспортних 

технологій до управлінських рішень щодо застосування окремих 

видів страхування перевезень. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- визначати коло суб’єктів страхових відносин, їх права і 

обов’язки; 

- аналізувати стан страхового ринку та чинники, які впливають на 

формування попиту на страхові послуги; 

- розраховувати страхові тарифи; 

- згруповувати та оцінювати страхові ризики; 

- розраховувати страхову суму та розмір страхового 

відшкодування для різних видів транспорту. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Інтегральні компетентності: 

- Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та 

вирішувати практичні проблеми у галузі транспорту з 

використанням теорій та методів сучасної транспортної науки на 

основі системного підходу та з врахуванням комплексності 

та  невизначеності умов функціонування транспортних систем. 

Загальні компетентності: 

- Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово. 

- Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

- Навики використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

- Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові компетентності: 

- Здатність аналізувати та прогнозувати параметри і показники 

функціонування транспортних систем та технологій з урахуванням 



впливу зовнішнього середовища. 

- Здатність організовувати та управляти перевезенням вантажів (за 

видами транспорту). 

- Навики щодо організації міжнародних перевезень. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 "Теоретичні та методологічні аспекти проведення 

страхування перевезень" 

Тема 1. Поняття, сутність і роль страхування. 

Тема 2. Основні поняття й терміни, що використовуються в 

страхуванні. 

Тема 3. Класифікація страхування. 

Тема 4. Автотранспортне страхування. 

Тема 5. Морське страхування. 

Тема 6. Авіаційне страхування. 

Тема 7. Страхування в мультимодальних перевезеннях як метод 

захисту від ризиків. 

Тема 8. Державне регулювання страхової діяльності.  

Види занять: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 

Методи навчання передбачені у різноманітних формах 

навчальної діяльності: лекцій, практичних занять, семінар-

дискусій, презентацій, рольових ігор, самостійному вирішенні 

задач з питань формування тарифної та цінової стратегії 

страхування перевезень у формі індивідуальних та загальних 

домашніх завдань, роботі з навчальною літературою. 

Форми навчання: очна серія лекцій, практичних занять. Студенти 

мають змогу отримувати індивідуальні консультації. Навчальний 

курс включає самостійну роботу студентів. Під час сесії формат 

очний. 

Пререквізити Теоретичною базою вивчення дисципліни є попередні навчальні 

дисципліни: «Загальний курс транспорту», «Транспортне право», 

«Організація та технологія вантажних перевезень», «Інформаційне 

забезпечення мультимодальних перевезень». 

Пореквізити Дисципліни, які будуть використовувати результати навчання 

даного курсу: «Міжнародні перевезення», «Організація 

транспортних та складських процесів». 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

репозитарій НАУ: www.er.nau.edu.ua 

Навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни 

«Страхування перевезень». 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, 

оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення 

інформації, доступом до Інтернет, у тому числі за бездротової 

технології. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік 

Кафедра Організації авіаційних робіт та послуг 

Факультет Факультет транспорту, менеджменту і логістики 

Викладач ПІБ: Суворова Наталія Олександрівна 

Посада: старший викладач кафедри ОАРП 

Вчений ступінь: - 

Профайл викладача:  

nataliia.suvorova@npp.nau.edu.ua 

Тел.: 093-644-27-01; 066-172-33-64 

E-mail: suvnat2014@gmail.com 

Робоче місце: 2.206 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Висвітлення основних умов страхування за видами перевезень, 

методики визначення збитку і страхового відшкодування, 

http://www.er.nau.edu.ua/


економічного аналізу та оцінки страхових операцій при здійсненні 

мультимодальних перевезень. Сприятиме формуванню високого 

рівня знань для ефективного застосування в галузі страхування 

перевезень. 

Лінк на дисципліну http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/43478 
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