
Шановне панство! 
 

 Торгово-промислова Палата Швеція-Україна та Міжнародна Бізнес Асоціація «IBA», 
за підтримки Міністерства закордонних справ України  та Ради експортерів та інвесторів 
при МЗС України запрошує Вас відвідати практикум «ЕКСПОРТ В ШВЕЦІЮ КРОК ЗА 
КРОКОМ!», який відбудеться 26 квітня 2018р. в корпусі Дипломатичній Академії при 
Міністерстві закордонних справ України, проведення заходу безкоштовне. 

 
 

Тема практикуму: експорт продукції українського виробника на ринок Швеції та країн 
Скандинавії.  

Захід буде реалізовано за підтримки Міністерства Закордонних Справ України та Ради 
експортерів та інвесторів при МЗС України. 

На заході будуть присутні високоповажні гості, такі як: 

-  Пан Мартін Хаґстрьом Надзвичайний і Повноважний Посол Швеції в Україні 
Запрошені: 
-Пані Міна Тунсі Надзвичайний і Повноважний Посол Марокко в Україні 
-Пан  Уали Абдекрім Перший Радник, заступник  Голови Місії Марокко в Україні 

 
 
 

Спікери  практикума : 
 

Ларін Микола Євгенович: 
 
Заступник голови Робочої групи з правових питань при ТПП України, експерт в сфері 
міжнародної торгівлі, консультант з питань зовнішньоекономічної діяльності, практик, 
викладач, лектор, бізнес-медіатор, сертифікований консультант з експорту ТПП України. 
Практичний досвід роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності (експорт та імпорт з 
різними країнами (різні групи товарів) понад вісім років. 
 
Брав безпосередню участь в якості керівника проектів щодо перекладу, адаптації до 
національної термінології та поширенню в Україні ексклюзивних офіційних публікацій 
Міжнародної торгової палати (МТП) - штаб-квартира Париж - в сфері міжнародної 
торгівлі, банківської діяльності, а також низки рекомендацій та методичних матеріалів для 
бізнесу у сфері зовнішньоекономічної діяльності 
 

Литвинова Євгенія Василівна 
 Президент/СЕО Клубу експортерів України ,отримала MBA у Шотландії, Бізнес Школа 
Маркетингу та Менеджменту .На  теперішній час директор лізингової компанії YOUNG, 
керуючий партнер TBI GROUP; фінансовий аналітик, менеджер проектів, АВАНГАРД, 
UKRLANDFARMING ; фінансовий директор компанії УКР-ТЕХНО-ЦЕПЬ . 10 років 
досвіду роботи в управлінні. Успішно розроблено понад 20 проектів. Збільшення 
прибутковості компаній більш ніж удвічі. Реалізовані власні проекти та ідеї в бізнесі, що 
безпосередньо сприяли його зростанню та рентабельності. 
2 соціальні проекти – підвищення грамотності експортера; підвищення іміджу України у 
світі 2 комерційні проекти – Аналітика та консалтинг; торгівля із різними країнами світу 



Більш ніж 50 публікацій у різних видавництвах на тему експорту (Голос України, журнал 
Бізнес, KyivPost, журнал Фокус, журнал М’ясний бізнес, журнал Кондитерський бізнес, 
журнал Панорама, журнал Управління якістю та інші). Надаються коментарі до 
експортних випусків - zik.ua та іншим. Більш ніж 40 виступів на конференціях на тему 
експорту агропродукції, переробленої харчової продукції, органічної продукції, експорту 
до різних країн світу та провадженню нових технологій на території України та за її 
межами. 

 
Кушниренко Владимир Дмитрович 

 
Національний університет "Києво-Могилянська академія", доцент кафедри політології, 
співавтор та співорганізатор інноваційної магістерської програми "Вартість та соціально-
культурні аспекти політики" та бакалаврська програма "Міжнародні відносини, Соціальна 
комунікація та регіональні дослідження ". 
Приватний радник з питань переговорів, соціальних та політичних ризиків, вдосконалення 
управління та розробка стратегій виходу на зовнішні ринки. Київ, Україна.Національний 
університет "Києво-Могилянська академія", голова Центру кримських студій імені Ізмаїла 
Гаспринського. 
Цивілізаційні та соціокультурні підходи до соціальних наук, соціальна інженерія, 
когнітивна наука, політична філософія, дослідження етнополітики, конструювання 
національного держави, теорії національного розвитку, міжнародне право, міжнародні 
відносини, політична антропологія, політична міфологія, ісламські дослідження, 
інноваційні підходи в навчанні. 
 

 
Програма практикуму: 

ЕКСПОРТ В ШВЕЦІЮ КРОК ЗА КРОКОМ! 
 
Вступне слово: 
1. Представник МЗС України 
2. Представник посольства Швеції або представник Шведської торгово-промислової 

палати 
 
Блок №1 Маркетингове дослідження ринку Швеції по галузям. Що? Кому? За 

скільки? 
• Тренди та тенденції шведського ринку, уподобання споживача.  
• Загальний аналіз ринку щодо товарних позицій: 

o Алкогольні напої 
o Харчова ,сільськогосподарська та органічна продукція 

(здорове харчування) 
o Для будинку й саду (меблі + дерево+будматеріали) 
o Косметична продукція ( біодобавки, масла) 

Товарні позиції аналізуються за наступними критеріями: 
o Ціни на продукцію 
o Можливі канали збуту, дистрибуції 
o Компанії-конкуренти, які представлені на ринку та їх 

частки 
o Бренди, які представлені на ринку 



 
Блок №2 Підготовка товару до експорту в Швецію, розрахунок витрат 
• Розрахунок експортної ціни товару. Що враховувати та як самостійно розрахувати 

експортне ціноутворення? 
• Преференційний режим в торгівлі зі Швецією. Розбираємо детально що він дає 

українським експортерам та як скористатися? 
• Вимоги до імпортованої продукції в Швеції. Сертифікація продукції, 

стандартизація (документи, необхідні для сертифікації, процедури, строки, витрати). 
• Митні платежі при імпорті, квоти, ліцензії тощо. На що звернути увагу при 

ціноутворенні? Попередній розрахунок витрат. 
 
Блок №3 Прорахунок ризиків в міжнародній торгівлі 
• Аналіз ризиків експортної діяльності. 
• Основні помилки в експортній діяльності. 
• Як перевірити контрагента в Швеції? На що звертати увагу? 
• Які документи вимагати від шведського покупця? 
• Документи при експорті на які слід звернути увагу перш за все. 
• Де шукати інформацію про контрагентів? 
• Як розпізнати шахрайські наміри? 
 
Блок №4 Підготовка експортного контракту 
• Передконтрактна робота, перемовини, меморандуми 
• Як правильно скласти контракт на експорт відповідно до товару та країни 

експорту? 
• Умови поставки. Правила Інкотермс 2010. Які умови поставки обрати при експорті 

краще всього? 
• Варіанти оплати за товар 
• Умови укладання контрактів в залежності від товару 
• Невиконання контракту та способи захисту. На що звернути увагу? 
• Практичні кейси укладання контрактів 
• Вирішення спорів 

 
Блок №5 Міждисциплінарне дослідження ринків  

• Розробка стратегій в сучасних бізнес-реаліях: алгоритми, фактор-аналіз, адаптація. 
• Експертне супроводження бізнес-діяльності: реалії, труднощі, перспективи. 

 
Таймінг: 
 9-30 – 10-00 реєстрація учасників 
10-00 –12-30 Блок №1,Блок №2 
12-30 – 13-00 кава-брейк 
13-00 – 15-30 Блок №3,4,5 
15-30 – Відповіді на питання. Дискусія 
 
 



Практикум буде проведено в Дипломатичній Академії при Міністерстві закордонних 
справ України за адресою : 

01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2 

Реєстрація учасників за телефонами нижче. 

Організатор заходу :                                                             

                                                           

Swedish Ukrainian                                               International  Business 

Chamber of Commerce                                                        Association        
                            
Address                                                                                                                                    Адресс: 
Tulegatan St.3                                                                                                                         03150 Україна, г.Київ 
Stockholm.                                                                                                                  ул. Велика Васильківськая, 66 
11358 Sweden                                                                                                                      e-mail: info@iba-world.biz 
+4608383801                                                                                                                          сайт: iba-world.biz 
Contact person:                                                                                                                       контактна особа  : 
                                                                                                                                                 Марія Смолкова 
Liudmyla Lemrini.                                                                                                                 Tel.:  +38 066 893 13 13 
E-mail:info@svensk-ukrainsk.se 
Tel:+ 38095-686-93-30                                                                                                         Тел. +38044-227-16-11                                                                                                                                  
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