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КУРС ЛЕКЦІЙ З АВІАЦІЙНОГО СТРАХУВАННЯ 
«Авіаційне страхування: тенденції в Україні та світі – 2020» 

 
12 вересня 2019 року Рада підтримала в цілому законопроект №1069-2 "Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів щодо удосконалення функцій з державного регулювання ринків 
фінансових послуг", також відомий як закон про «спліт». Закон передбачає передачу частини 
повноважень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг, зокрема, страхування, до Національного банку. Таким чином, після 30 
червня 2020 року страховий ринок України завершить робочий день з одним Регулятором, а 
наступний почне вже з іншим. 
 
Також, 20 вересня 2019 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 
14.08.2019 року № 725 «Про внесення змін до Порядку і правил здійснення обов’язкового 
авіаційного страхування цивільної авіації», яка вносить зміни до правил обов’язкового 
страхування відповідальності експлуатантів аеропортів та інших об’єктів наземного 
обслуговування. 
 
Як зазначені зміни вплинуть на роботу українських експлуатантів та підприємств 
Авіаційної галузі? Що треба передбачити в своїй роботі в 2020 році, щоб бути 
готовими до змін? Де і як підвищити кваліфікацію спеціалістів за напрямками 
страхування? 
 

Для відповіді на ці питання, консалтингова компанія Aviation Business 
Consulting and Management (A.B.C. Management), у співпраці з провідними 
фахівцями з авіаційного страхування від АСК «Бусін», Національного 
Авіаційного Університету та іншими провідними спеціалістами ринку 
страхування України, раді запропонувати Вам курс лекцій «Авіаційне 
законодавство: тенденції в Україні та світі – 2020» 
 
Цільова аудиторія: авіакомпанії, експлуатанти аеропорту (аеродрому, вертодрому), 
сертифікованих суб’єктів наземного обслуговування,  організації з ТО ПС та 
компонентів до них, фахівці з питань страхування. 
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Кількість годин курсу: 6 годин (1 робочий день) 
Програма: додається 
Кількість слухачів: мінімум 5, максимум 15 
Місце проведення: навчальний центр KOD, м. Київ, вул. Донця, 2А 
Дати та ціна: узгоджуються індивідуально за заявкою, можливі групові знижки. 
 

Будь-ласка, направляйте Ваші заявки на 2020 рік завчасно! 
 

Контакти для надання заявок: 
info@abcmanagement.com.ua 
www.abcmanagement.com.ua 

+380 50 311 76 15 
 

ПРОГРАМА КУРСУ  

1. Терміни та поняття 
 

2. Міжнародне авіаційне законодавство що регулює авіаційне страхування.  
 

3. Міжнародні конвенції, вимоги національних законодавств. 
 

4. Законодавство України в сфері регулювання авіаційного страхування 
- повітряний кодекс 
- закон про страхування 
- постанови кабінету міністрів 
 

5. Види обов’язкового авіаційного страхування їх характеристики та особливості. 
 

6. Вимоги законодавства до страхових компаній, що надають послуги з 
авіаційного страхування. 
 

7. Поняття надійності страхового захисту та вимоги до Перестрахування 
авіаційних ризиків. 
 

8. Форми страхових полісів та сертифікатів. 
 

9. Тендерні умови з авіаційного страхування. Обов’язковість, доцільність, 
ефективність. 
 

10. Регулювання страхових виплат: дії, терміни, документація, розрахунок, 
страховий акт. Роль аварійного комісара. 
 

11. Приклади страхових випадків та їх врегулювання. Рекомендації  
 

 
Контакти для заявок: 

info@abcmanagement.com.ua 
www.abcmanagement.com.ua 

+380 50 311 76 15 
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