
ЦИКЛ ТРЕНІНГІВ З РОЗВИТКУ ЕКСПОРТУ  

Практикум з експорту та документарні операції – рівень ІІ 

 

 

Ця програма реалізується Європейським банком 
реконструкції та розвитку (ЄБРР) і фінансується в рамках 

ініціативи EU4Business Європейського Союзу. 

 

 План семінару-тренінгу  

(11-13 жовтня 2017 р.) 
 

 

11 жовтня 2017 р. День 1 

 

Тема Зміст Тривалість 

Реєстрація Вітальна кава. Реєстрація 08.30 – 09.00 

Відкриття; 
представлення 

 

 

Нові ринки та угоди 
про торгівлю 

Вітальне слово ЄБРР  

Знайомство з тренером та порядком роботи  

Знайомство з учасниками тренінгу 

 

Оцінка нових ринків та преференційних угод про 
торгівлю 

09.00 – 09.10 

09.10 – 09.15 

09.15 – 09.30 

 

09.30 – 11.00 

 

 Перерва 11.00 – 11.20 

Бази даних доступу на 
ринки 

Дослідження ринків 

Використання баз даних доступу на ринки та 
показників зовнішньої торгівлі МФК 

Дослідження експортних ринків 

 

11.20 – 12.30 
 

12.30 – 13.00 

 Обід 13.00 – 14.00 

Дослідження ринків 
(продовження) 

Угода про спрощення 
процедур торгівлі в 
рамках СОТ 

Дослідження експортних ринків – відвідування 
ринку 

Що таке Угода про спрощення процедур торгівлі в 
рамках СОТ? 

14.00 – 15.00 

 

15.00 – 15.30 

 Перерва 15.30 – 16.00 

Угода про спрощення 
процедур торгівлі в 
рамках СОТ 
(продовження) 

Угода про спрощення процедур торгівлі в рамках 
СОТ – її значення для експортерів 

 

16.00 – 16.45 

День 1 – підсумки та 
завершення  

Відкрите обговорення; підсумки вивченого за 
День 1 

16.45 – 17.30 
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12 жовтня 2017 р. День 2 

 

Тема Зміст Тривалість 

 Вітальна кава. Спілкування 08.30 – 09.00 

Коротке повторення 
 
Ризик експортного 
кредиту та кредитний 
контроль 
 
Управління кредитами, 
кредитні ризики та 
кредитна інформація    

Повторення матеріалу Дня 1; питання-відповіді, 
обговорення 
Ризики експортного кредиту – комерційні, 
суверенні, банківські та пов’язані з конкретними 
країнами; кредитний контроль 
 
Управління експортними кредитами та зниження 
кредитних ризиків; 
Роль ICM;  
Джерела кредитної інформації  

09.00 – 09.15 
 
09.15 – 09.45 
 
 
 
09:45 – 11.00 

 Перерва 11.00 – 11.20 

Способи оплати 

Варіанти документарних 
операцій 

Умови оплати 

Вибір відповідних форм та умов оплати 

Форфейтинг, факторинг, страхування кредитних 
ризиків 

Аванс, відкритий рахунок 

11.20 – 12.00 

12.00 – 12.30 
 

12.30 – 13.00  

 Обід 13.00 – 14.00 

Умови оплати 
(продовження) 

 

Документарні інкасо, векселі 

 

14.00 – 15.00 

 

 Перерва 15.00 – 15.20 

Закріплення матеріалу 
– групова робота 

 

Поєднання методів оплати з ризиком та Incoterms 15.20 – 16.30 

 

День 2 – підсумки та 
завершення 

Відкрите обговорення; підсумки другого дня; 

Спілкування з банками-партнерами ЄБРР 

16.30 – 17.00 
17.00 – 18.00 
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13 жовтня 2017 День 3 

 

Тема Зміст Тривалість 

 Вітальна кава. Спілкування 08.30 – 09.00 

Документарні 
акредитиви та їх типи 

Документарні акредитиви – вступна частина, 
порядок оформлення 

Типи акредитивів 

 

09.00 – 10.30 
 

10.30 – 11.00 

 Перерва 11.00 – 11.20 

Акредитив UCP 
 

Міжнародні стандарти 
банківської практики 

Уніфіковані правила та звичаї для документарних 
акредитивів – UCP 600 

Міжнародні стандарти банківської практики – 
редакція 2017 р. 

 

11.20 – 12.30 
 

12.30 – 13.00 

 Обід 13.00 – 14.00 

Міжнародні стандарти 
банківської практики 
(продовження) 

Акредитив: правила та 
дотримання вимог; 
документація, 
відкриття, перевірка та 
коригування 

 

МСБП у редакції 2017 р. (продовження) 
 

 
Підготовка відповідної документації; 
Керівництво для клієнта з питань відкриття 
акредитиву; 
Перевірка документів/ контрольний перелік перед 
поданням; 
Документи з розбіжностями – проблеми та 

рішення; як виправити становище 
Нормативи DOCDEX  

 

14.00 – 14.30 
 

14.30 – 15.30 

 
 
 

 Перерва 15.30 – 15.45 

Incoterms 2010 та 
рамкові стандарти 
безпеки ВМО: останні 
зміни 

Закріплення матеріалу 
та наступні кроки 

 

Експрес-інформація про останні зміни в Incoterms 
2010 та рамкових стандартах безпеки ВМО 
 

 

Відкрите обговорення – практичні вправи – план 
індивідуальних консультацій 

15.45 – 16.30 
 
 

16.30 – 17.30 

Оцінка та завершення 
курсу 

Зворотній зв'язок та оцінка курсу 17.30 – 18.00 

 

Примітка: тривалість зазначено приблизно. 


