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Семестр, у якому 

можливе (планується) 

вивчення дисципліни 

Восьмий семестр (бакалавр) 

Факультети/ННЦ, 

студентам яких 

пропонується 

Всім технічним та гуманітарним факультетам 

Перелік 

компетентностей та 

результатів навчання, 

що забезпечує 

дисципліна 

Курс дисципліни надає можливість оволодіти наступними 

компетентностями: 

- здатність розуміти головні моменти страхування транспортних 

процесів; 

- здатність складати договір страхування для різних процесів 

доставки вантажу; 

Результати навчання: 

- розуміти страхову документацію, що складається під час 

перевезення; 

- використовувати страховий поліс, при виникненні страхових 

випадків; 
- знати межі відповідальності різних сторін страхового процесу. 

 

Опис дисципліни 

Попередні умови, 

необхідні для вивчення 

дисципліни 

Для вивчення даної дисципліни необхідне засвоєння наступних 

дисциплін: «Загальний курс транспорту», «Транспортні засоби 

(рухомий склад)», «Вантажні перевезення та комерційна робота на 

транспорті», «Нормативні основи діяльності дозвільних органів на 

транспорті». 

 

Основні теми 

дисципліни 

Лекції – 32 годин. 

Практичні заняття – 16 години. 

Основні теми лекцій: 

Страховий поліс   

Відповідальності сторін   

Страхові компанії   

Межі відповідальності за втрату чи пошкодження вантажу   

Типи страхового покриття  
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