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Силабус навчальної дисципліни 

«АВІАЦІЙНЕ СТРАХУВАННЯ» 

 

Галузь знань:     07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність:   072 «Фінанси, банківська  справа та страхування» 
Освітньо-професійна програма:     Фінанси і кредит 

 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Статус дисципліни Професійно-орієнтована навчальна дисципліна вибіркового 

компонента  

Курс 1 (перший) 

Семестр 1 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/ 120 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Особливості страхування в галузі авіаційного транспорту України 

та світу. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування у студентів знань щодо порядку та правил 

обов’язкового страхування цивільної авіації на підприємствах 

різних форм власності; набуття практичних навичок складання 

договорів на надання страхових послуг та додатків до нього. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- досліджувати попит на страхові послуги  повітряного транспорту 

та організовувати ефективну систему  іх продажу; 

- оформляти договори страхування і контролювати їх виконання; 

- оформляти документально страхові випадки на повітряному 

транспорті та розраховувати розмір належних страхових виплат 

потерпілим; 

- здійснювати перевірку правильності проведення страхових 

фінансових операцій в галузі авіації. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- знання та розуміння сутності, особливостей та ролі авіаційного 

страхування; 

- знання та розуміння видів авіаційного страхування; 

- знання та розуміння основних  конвенцій, що регулюють питання 

відповідальності повітряного перевізника щодо міжнародного 

перевезення пасажирів, багажу та вантажу; 

- знання та розуміння технології відбору ризиків на страхування в 

галузі авіації і врегулювання страхових претензій. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Сутність та принципи авіаційного 

страхування. Основні завдання страхування цивільної авіації.; 

Міжнародні норми права в галузі авіаційного страхування; 

Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду 

заподіяну пасажирам, багажу, пошти, вантажу; Страхування 

відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, 

заподіяну третім особам; Страхування членів екіпажу повітряного 

судна та іншого авіаційного персоналу; Страхування повітряних 

суден (авіаційне КАСКО); Страхування працівників замовника 

авіаційних робіт, працівників інших організацій, задіяних осіб, які 

забезпечують технологічний процес під час виконання авіаційних 

робіт; Світовий досвід обов’язкового страхування цивільної 

авіації. 

Види занять: лекція, практичне 

Методи навчання: написання тестів, рішення задач, 

документальне оформлення договорів  



Форми навчання: денна, заочна, дистанційна 

Пререквізити Загальні та фахові знання з економіки та фінансів 

Пореквізити Знання з ринку фінансових послуг можуть бути використані під 

час написання магістерської роботи. 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ: 

1. Дем'янчук В. С., Борець І. В., Варикаша О. С., Майкова Е. В. 

Управління на повітряному транспорті. Функціональні та техніко-

економічні аспекти: навчальний посібник/ МОН України, 

Національний авіаційний університет.  – Київ: НАУ, 2019. – 236 с. 

2. Авіаційне страхування: методичні рекомендації до практичних 

занять та виконання контрольної роботи для студентів напряму 

підготовки 6.070101 "Транспортні технології (на повітряному 

транспорті)"/ МОН України, Національний авіаційний університет 

; Литвиненко С.Л., уклад.  – Київ: НАУ, 2015. – 44 с. 

3. Страхування: методичні рекомендації до практичних занять та 

виконання домашнього завдання для студентів напряму підготовки 

6.030601 "Менеджмент"/ МОН України, Національний авіаційний 

університет ; Суворова І. М., уклад.  – Київ: НАУ, 2015. – 32 с. 

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальні аудиторії та комп’ютерний клас 

 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, письмові роботи, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) ПІБ Горбачова О.М. 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: Закінчила в 1995 році Київський міжнародний 

університет цивільної авіації та  отримала кваліфікацію інженер-

економіст (маркетолог), кандидат економічних наук по 

спеціальності 08.07.04 «Економіка транспорту і 

зв’язку» в 2000 році захистила  дисертацію на 

тему «Вибір стратегії розвитку аеропортів 

цивільної авіації України»,   доцент кафедри 

обліку і  фінансів, автор понад 130 наукових 

праць. 

Тел.: 0675070898 

E-mail: 0675070898@ukr.net 

                                  Робоче місце: 2-116 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Дисципліна враховує оригінальність,  у зв’язку з специфікою 

навчання в авіаційному навчальному закладі. Вивчаються види 

обов’язкового страхування авіаційної галузі в Україні, 

розглядається зарубіжний досвід страхування в авіації. 

Визначаються страхові тарифи в залежності від типу повітряного 

судна. Розглядаються страхові випадки на повітряному транспорті 

та розраховується розмір належних страхових виплат потерпілим. 

Лінк на дисципліну  

 

http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=425984&lang=uk-UA
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