
 

 

 

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО ЗАХОДУ 

EXPORT BOOTCAMP «Думаємо. Вибираємо. Плануємо. Рухаємося» 

25-26 червня 2019 року на базі Херсонської ТПП 

 

EXPORT BOOTCAMP  День 1 – 25 червня 2019 року 

9-30 – 10-00 Реєстрація учасників навчання 

10-00 – 10-15 Вітання учасників (Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України», 
Херсонська ТПП) 

10-15 – 10-35 Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»– презентація програми, 
грантові можливості 

10-35 – 10-45 Інформація про навчальну програму та організаційні моменти 

Практична сесія 1 -  «Думаємо про експорт» 

10-45 – 11-00 Основні кроки експортної діяльності та їх важливість. Чому експорт 
це системний процес та потребує постійної уваги з боку компанії-
експортера. Оцінка експортної спроможності компанії. 

Результат 

Проведено 
аналіз готовності 
компанії до 
експорту. 

11-00 –12-00 Практичний кейс (робота у групах) - Перевірка готовності компанії.  
Аналіз експортних можливостей компанії та розумінням слабких та 
сильних сторін. 
Презентація. Обговорення результатів вправи. 

12-00 - 12-20 Кава-брейк 

Практична сесія 2 -  «Вибираємо» 

12-20 – 12-40 Як визначити споживачів та потенційні ринки? 

Визначення ринку та споживача. Оцінка продукту та відповідність 
його вимогам ринку. Визначення цінності пропозиції товару чи 
послуги для споживачів. Визначення споживачів (клієнтів) 
продукції/послуг, для яких компанія може створити найбільшу 
цінність або може обслуговувати найкраще. Комерційна пропозиція. 

Результат 

Проведено 
оцінку продукту.  

Визначено 
профіль 
споживачів.  

Розроблена 
комерційна 
пропозиція. 

12-40 – 13-30 Практичний кейс (робота у групах) – Розробка комерційної 
пропозиції. 
Презентація. Обговорення результатів вправи. 

13-30 – 14-15 Ланч  

14-15 – 14-30 Вибір та порівняльний аналіз ринків. Керівництво з вибору та 
порівняння ринків. Визначення критеріїв, відповідність між обраним 
ринком та ресурсами компанії, прийняття рішення. Інструменти 
оцінки внутрішніх ресурсів компанії, а також привабливості окремих 
ринків. Порівняльні дослідження. 

Результат 

Проведено 
первинний вибір 
ринків. 

Проведено 
аналіз вимог та 
відповідність 
продукту 
вимогам ринку. 

14-30 – 15-30 Практичний кейс (робота у групах) – вибір потенційних ринків 
Презентація. Обговорення результатів вправи. 

15-30 – 15-45 Аналітика вимог ринків. Схема аналітики вимог доступу на ринок. 
Загальні вимоги до товарів: ринкові стандарти, вимоги безпеки 
(сертифікація), технічні регламенти та стандарти, схеми добровільної 
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сертифікації, відповідальність. С/г продукція та продукти переробки. 
Промислові товари. 

15-45 – 16-00 Кава-брейк  

16-00 – 17-00  Практичний кейс (робота у групах) - Аналітика вимог ринків. 
Презентація. Обговорення результатів вправи. 

17-00 – 17-15 Підведення підсумків 1-го дня навчання.  

17-15 – 18-00  Фуршет. Спілкування  

EXPORT BOOTCAMP  День 2 – 26 червня 2019 року 

Практична сесія 3 -  «Плануємо» 

9-45 – 10-00 Збір слухачів навчання 

10-00 – 10-30 Експортне бізнес планування.  
Чому бізнес-план є найбільш важливою частиною визначення 
правильної стратегії для досягнення успіху на обраному ринку? 
Структура (шаблон) бізнес-плану та його складання.  Товарна 
пропозиція. Ціна. Канали дистрибуції.  

Результат 
Визнання ролі 
бізнес-
планування при 
підготовці к 
експорту, 
знайомство з 
бізнес-планом та 
його розробка 

10-30 – 11-30 Практичний кейс (робота у групах)  
Розробка бізнес плану.  
 

11-30 – 11-50 Кава-брейк 

11-50 – 12-20  Продовження кейсу. 
Обговорення та презентація бізнес плану 

12-20 – 12-50 Теоретична частина. Маркетингова стратегія та інструменти. 
Інструменти просування. 

Результат 
Визначено 
стратегію 
просування 

12-50 – 13-30 Практичний кейс (робота у групах)  
Визначення стратегії просування (маркетинг) 

13-30 – 14-15 Ланч 

Практична сесія 4 -  «Рухаємося» 

14-15 – 14-45 Пошук та вибір «правильного» закордонного партнера: ключ до 
успіху. Керівництво з пошуку за вибору партнеру - Інструменти, які 
дозволяють шукати партнера на систематичній основі і оцінювати 
найбільш підходящий варіант у залежності потреб компанії. Огляд 
етапів процесу вибору партнерів. Практичне знайомство з 
інструментами на прикладах учасників тренінгу. Рекомендації щодо 
першого діалогу з партнером. Що слід брати до уваги. 

Результат 
Розроблено 
профілі 
партнерів. 
Визначені 
ресурси для 
пошуку. 

14-45 – 15-45 Практичний кейс (робота у групах) 
Аналізу та складання профілю партнера, онлайн-ресурси 

15-45 – 16-00 Кава-брейк 

16-00 – 16-30 Управління зв’язками, підтримка та взаємодія. Принцип, який 
дозволяє налагоджувати довгострокові відносини, - «Ваш партнер 
повинен розуміти цінність тісного партнерства з вами». 
Знайомство з системою, яка дозволяє керувати партнерськими 
зв’язками: бізнес-основи, бізнес планування, підтримка, зворотній 
зв’язок, оцінювання успішності та комунікації. 

Результат 
Розуміння 
принципів 
керування 
зв’язками 

16-30 – 17-30 Відповіді. Наступні дії. Підсумки навчання. 

 


