INCOTERMS 2020 online
2-3 червня 2021
Інститут вищої кваліфікації Київського національного торговельно-економічного
університету спільно з Українським національним комітетом Міжнародної
Торгової Палати (ICC Ukraine)запрошує на навчання за програмою
«INCOTERMS2020 (базовий курс)».
Семінар орієнтований на: співробітників та учасників торгово-промислових
палат, керівників профільних департаментів, власників бізнесу, які працюють на
експорт та імпорт, менеджерів-ЗЕД, юристів, що працюють в сфері міжнародної
торгівлі, арбітражу, логістів, експедиторів, перевізників, митних брокерів,
представників страхових компаній та банків,потенційних претендентів на роботу
в міжнародних компаніях та ТНК, викладачів, студентів.
Спікер – Залізнюк Вікторія Петрівна – сертифікований тренер-консультант з
міжнародних правил INCOTERMS 2020, доктор наук з державного управління,
кандидат економічних наук, професор кафедри світової економіки Київського
національного торговельно-економічного університету,MBA, має 20 років
практичного досвіду у виробничій корпорації в галузі експортно-імпортних
операцій та зовнішньоекономічної діяльності.
Програма
1-й день ( 3 год.)
БЛОК 1
Вступ: Що таке INCOTERMS, історія виникнення, причини та імплементація змін
до правил.
Що нового в Інкотермс 2020?
Відмінності між Інкотермс 2010 і Інкотермс 2020
БЛОК 2
ЗЕД-контракти. Зв'язок ЗЕД-контрактів та інших контрактів.
Перехід ризиків.
Перехід права власності.
Загальні поняття: Поставка, ризик і витрати. Перевізник. Завантаження та
вивантаження.
Договори міжнародної купівлі-продажу товарів.
Попередження про обрання різних варіантів правил.
Договори перевезення (транспортування).
Страхування.

БЛОК 3:
На які питання відповідають правила Інкотермс 2020?
На які питання НЕ відповідають правила Інкотермс 2020?
Як найкраще використовувати правила Інкотермс 2020?
Поставка, ризик і витрати в правилах Інкотермс 2020.
Правила Інкотермс 2020 для договорів міжнародної купівлі-продажу товарів.
Пов’язаність з іншими контрактами.
Одинадцять правил Інкотермс 2020:
«Морський і внутрішній водний транспорт» і «будь-який вид (и) транспорту».
Порядок розташування статей в рамках правил Інкотермс 2020.
Попередження про обрання різних варіантів правил Інкотермс 2020.
ЗЕД-контракти. Як правильно посилатися на правила Інкотермс у ЗЕД-контракті?
Перехід ризиків від покупця до продавця відповідно до правил Інкотермс2020 в
якості основи зовнішньоекономічної діяльності.
Перехід права власності і правила Інкотермс 2020, чи пов'язані вони?
Що робити, якщо умови поставки згідно правил Інкотермс 2020 не виконуються
продавцем або покупцем?
Зв'язок ЗЕД-контрактів та інших контрактів з правилами Інкотермс 2020.
Договори перевезення (транспортування) товарів і правила Інкотермс 2020.
Страхування і правила Інкотермс 2020.
Завантаження та вивантаження товарів. Ризики і витрати згідно з правилами
Інкотермс 2020
2-й день (3 год.)
БЛОК 4
4 категорії правил Інкотермс 2020: терміни категорій E, F, C, D.
«Горизонтальна» побудова і об'єднання подібних статей.
Терміни категорій E, F, C, D.
Обов'язки покупця і продавця, згідно груп А і В правилах Інкотермс 2020.
Десять статей - десять заповідей.
Документарний акредитив і правила Інкотермс 2020.
Правила Інкотермс 2020 і транспортні документи.
БЛОК 5
Задачі.
Кейси.
Запитання.
Остаточні висновки.
Вартість: 1180 грн.
До вартості семінару включено:участь в онлайн-лекціях,електронні роздаткові
матеріали семінару, відповіді на запитання, сертифікат.
Інформація про програму:
тел.:529-33-49,529-61-45
e-mail:cpk@knute.edu.ua
http://ivk.knute.edu.ua
реєстрація

