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Рівень вищої освіти Перший бакалаврський рівень 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового перліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити\ 90годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Основи страхування в цивільній авіації як галузі економіки 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Метою викладання дисципліни є професійне формування спеціалістів 

вказаного профілю, спрямоване на отримання необхідних знань і вмінь з 

основ страхування в цивільній авіації як галузі економіки і на 

підприємствах цивільної авіації всіх форм власності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Отримання необхідних знань і навичок в галузі авіаційного страхування. 

Набуття студентами знань щодо захисту майна авіакомпаній, 

аеропортових комплексів, клієнтів, третіх осіб і здоров'я авіапасажирів, 

робітників і службовців авіакомпанії і аеропортового комплексу, 

передбачення і зменшення збитків авіапідприємств від настання 

страхових подій. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Вивчення дисципліни забезпечує формування у фахівців 

компетентностей: 

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; 

-  прагнення до збереження навколишнього середовища; 

-  навики використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

-  здатність формулювати нові гіпотези та наукові задачі в області 

розвитку організації авіаційних робіт і послуг, вибирати належні 

напрями та відповідні методи для їх розв’язку, з урахуванням наявних 

ресурсів; 

-  здатність до розуміння змісту та характеру професійної діяльності в 

області організації авіаційних робіт і послуг; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Фахові компетентності: 

- управління авіаційними страховими ризиками; 

- застосування нормативної документації на практиці; 

- застосовування технології страхування авіаційних ризиків; 

- класифікації страхових випадків на авіаційному транспорті; 



- визначення рівня відповідальності сторін на авіаційному 

транспорті при настанні страхового випадку. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Модуль №1 «Сутність, функції та принципи різних видів 

страхування». 

Тема 1. Сутність, принципи і роль страхування.  

Поняття страхової послуги, її необхідність і сутність. Функції та 

принципи страхування. Характеристика ризиків та види авіаційного 

страхування. Страховий тариф. Страхова сума. Страхова премія. 

Страховий випадок. Поняття франшизи. 

Тема 2. Державне регулювання страхової діяльності. 

Закон України "Про страхування". Укладення та ведення страхової 

угоди, її етапи та обов’язки сторін. Розвиток законодавчої бази 

авіаційного страхування. Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку і правил проведення обов'язкового авіаційного 

страхування цивільної авіації».  

Тема 3. Майнове страхування. 

Значення, види та принципи майнового страхування. Страхування 

транспортних засобів і вантажів. Страхування повітряних суден (ПС): 

об’єкти та ризики; страхові випадки. Типовий договір обов’язкового 

страхування ПС. 

Тема 4. Страхування відповідальності. 

Сутність, види та принципи страхування відповідальності. Страхування 

відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну 

пасажирам, багажу, пошті, вантажу: об’єкти та ризики; страхові випадки. 

Страхування відповідальності експлуатанта ПС за шкоду заподіяну 

третім особам: об’єкти та ризики; страхові випадки.  

Обсяги відповідальності страховика при страхуванні відповідальності 

експлуатанта ПС за збитки, які можуть бути завданні ним при виконанні 

авіаційних робіт. 

Типовий договір авіаційного страхування відповідальності.  

Тема 5. Особисте страхування. 

Сутність, види та принципи особистого страхування. Особисте 

страхування на транспорті. Страхування членів екіпажу ПС та іншого 

авіаційного персоналу, об’єкти та ризики; страхові випадки. Страхування 

працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов′язаних з забезпеченням 

технологічного процесу під час виконання авіаційних робіт: об’єкти та 

ризики; Типовий договір особистого авіаційного страхування. 

Тема 6. Перестрахування та співстрахування. 

Сутність та мета перестрахування. Встановлення ліміту 

перестрахування. Методи перестрахування. Договори перестрахування. 

Фінансовий результат діяльності страховика. 

Види занять:лекції, практичні заняття, самостійна робота студента. 

Методи навчання: вивчення дисципліни супроводжується 

інформаційними, ілюстративними та проблемними методами навчання. 

Лекції супроводжуються демонстрацією основних положень, таблиць з 

використанням мультимедійних засобів. На практичних заняттях 

здійснюється роз’яснення сутності завдань і підходів до їх вирішення, а 

також вирішення проблемних питань. 

Форми навчання: очна/заочна серія лекцій, практичних занять, 

лабораторних занять. Студенти мають змогу отримувати 

індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну 

роботу студентів. Під час сесії формат очний/заочний. 

Пререквізити Вивчення дисципліни передбачає попереднє засвоєння кредитів з таких 

дисциплін, як: транспортне право, основи діяльності авіакомпанії 

спецпризначення, міжнародні організації цивільної авіації  та  

інших 

Пореквізити Знання з дисципліни «Страхування авіаційних робіт та послуг» 

можуть бути використані під час написання бакалаврської роботи, а 

також при вивченні інших дисциплін обов’язкового та вибіркового 

компонента ОП на першому рівні вищої освіти. 



Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Офіційний сайт НАУ: http://nau.edu.ua/;  

репозитарій НАУ: www.er.nau.edu.ua; 
офіційний сайт ФТМЛ: http://ftml.nau.edu.ua/;  
точки бездротового доступу до мережі Інтернет; необмежений 

доступ до мережі Інтернет; наукова бібліотека, читальні зали; 

навчальні і робочі плани; навчально-методичні комплекси 

дисциплін; навчальні та робочі програми дисциплін; дидактичні 

матеріали для самостійної та індивідуальної роботи студентів з 

дисциплін; - програми практик; методичні вказівки щодо 

виконання курсових проектів (робіт), дипломних проектів (робіт);  

критерії оцінювання рівня підготовки; пакети комплексних 

контрольних робіт. 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

НАУ, корпус 2, ауд. 312 а. Вивчення курсу потребує використання 

мультимедійного обладнання. Для вивчення курсу достатньо володіти 

такими програми як Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, 

Microsoft Office PowerPoint. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 

контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти. Він 

проводиться у письмовій формі у вигляді диференційованого 

заліку у кінці шостого семестру. Терміни проведення семестрового 

контролю встановлюються графіком навчального процесу, а обсяг 

навчального матеріалу, який виноситься на семестровий контроль, 

визначається робочою програмою дисципліни. Сумарна кількість 

рейтингових балів за вивчення дисципліни за семестр 

розраховується як сума балів, отриманих за результатами 

поточного контролю та балів, отриманих за результатами 

семестрового контролю. Максимальна сума балів за семестр 

складає 100 балів. 

Кафедра Організації авіаційних робіт та послуг 

Факультет Менеджменту, транспорту і логістики 

Викладач(і) Соловйова Олена Олександрівна 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 3912086@npp.nau.edu.ua 

Тел.: +38067 913 93 78 

Робоче місце:НАУ, просп. Люборира Гузара, 1, 

корпус 2, ауд. 312а 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Даний курс відіграє важливу роль у підготовці 

висококваліфікованих фахівців з транспортних технологій. Формує 

у майбутніх бакалаврів знань і навичок щодо страхування 

авіаційних робіт і послуг і поліпшення якості роботи авіації 

спецпризначення. 

Лінк на дисципліну Сайт НАУ: https://nau.edu.ua/ 
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