
 
 
 

ТЕМА 6: 
 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ. 
 
 
 
 

План: 

1. Поняття та ознаки зовнішньоекономічних 
договорів. 

2. Зміст (умови) зовнішньоекономічних 
договорів. 

3. Види зовнішньоекономічних договорів. 
4. Порядок укладення, зміни і припинення 

зовнішньоекономічних договорів.  
 

 

 



Література до теми: 

• Конвенція ООН про договори міжнародної 
купівлі-продажу товарів.  

• Конвенція про позовну давність у 
міжнародній купівлі-продажу товарів.  

• INCOTERMS  2010 by the International 
Chamber of Commerce (ICC). Закон України 
«Про зовнішньоекономічну діяльність».  

• Закон України «Про міжнародне приватне 
право». 

• Цивільний кодекс України.  

• Господарський кодекс України.  

 

 



СТАТТЯ 1 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ» 

«зовнішньоекономічний договір 
(контракт) - матеріально оформлена 

угода двох або більше суб'єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та їх 

іноземних контрагентів, спрямована на 
встановлення, зміну або припинення їх 

взаємних прав та обов'язків у 
зовнішньоекономічній діяльності». 

 



КРИТЕРІЇ (КВАЛІФІКУЮЧІ ОЗНАКИ), ЗА 
ЯКИМИ ЗАКОНОДАВЕЦЬ ВИДІЛЯЄ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ ІЗ-
ПОМІЖ ІНШИХ ВИДІВ ДОГОВОРІВ: 

1) суб’єктний склад учасників 
(сторін) зовнішньоекономічних 
договорів;  

2) зміст зовнішньоекономічних 
договорів. 

 



СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД СТОРІН 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ 

1) Обо'вязкова участь в договорі 
українського субєкта 
господарювання (суб'єкта 
зовнішньоекономічної діяльності); 

2) обов'язкова участь в договорі 
іноземного суб'єкта 
господарювання. 

 



Сторони зовнішньоекономічного договору: 

Українські суб’єкти 

господарювання: 

Іноземні суб’єкти 

господарювання: 

Господарські товариства 

Виробничі кооперативи 

Підприємства 

Об’єднання підприємств 

Фізичні особи - 
підприємці 

Корпорації 
(corporations)  

Партнерства 
(partnerships) 

Фізичні особи – 
підприємці  

(sole proprietorships)  



Зміст (умови) 
зовнішньоекономічних договорів 

На загал зміст 
зовнішньоекономічних договорів 

складають права і обов’язки 
суб’єктів зовнішньоекономічних 

правовідносин, пов’язані з 
перетинанням майном митного 

кордону України. 
 

 



ДОКТРИНАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ДОГОВОРУ 

Зовнішньоекономічний договір - це договір, 
сторонами якого є принаймні один 

український суб’єкт господарювання та 
один іноземний суб’єкт господарювання та 

зміст якого складають права і обов’язки 
сторін такого договору, пов’язані з 

перетинанням митного кордону України 
майном, визначеним у статті 139 
Господарського кодексу України. 

 



ІСТОТНІ УМОВИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ДОГОВОРІВ 

З а загальним правилом до 
істотних умов 

зовнішньоекономічних 
договорів відноситься лише 

предмет договору 



ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО 
ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВ 

• ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ:  

1)поставити товар,  

2)передати документи, що його стосуються,  

3) передати право власності на товар; 

• ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ:  

1)сплатити вартість товару; 

2)прийняти поставку товару згідно з 
вимогами договору та Віденської Конвенції. 



РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ 

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ  

• Назва, номер контракту, дата та місце його 

укладення.  

• Преамбула. 

• Предмет контракту. 

• Кількість та якість товару. 

• Базисні умови поставки товару (INCOTERMS). 

• Ціна товару та загальна вартість контракту. 

•  Умови платежів. 

• Умови приймання-здавання товару. 

 



РЕКОМЕНДОВАНИЙ ЗМІСТ 

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ 

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРУ  (продовження) 

• Упаковка та маркування. 

• Форс-мажорні обставини. 

• Санкції та рекламації. 

• Порядок урегулювання спорів (зазвичай 

арбітражне застереження). 

• Місцезнаходження (місце проживання), поштові 

та платіжні реквізити сторін. 

• Підписи сторін 



Види зовнішньоекономічних 
договорів за суб’єктним складом 

• двосторонні;   

• багатосторонні.  

Види двосторонніх: 

• українсько-австралійські;  

• українсько-австрійськ;   

• українсько-азербайджанські;  

• та інші. 

 



ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ДОГОВОРІВ ЗА ПРЕДМЕТОМ ДОГОВОРУ  

• зовнішньоекономічні договори, 
предметом яких є товар,  

• зовнішньоекономічні договори, 
предметом яких є капітал.  
 

 



ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ДОГОВОРІВ, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є ТОВАР 

• зовнішньоекономічні договори, предметом яких 
є товари, визначені в Українській класифікації 
товарів зовнішньоекономічної діяльності, 
затвердженій Законом України «Про митний 
тариф»;  

• зовнішньоекономічні договори, предметом яких 
є послуги, визначені в Класифікації 
зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), 
затвердженій наказом Державного комітету 
статистики України № 69 від 27.02.2013.  



Види зовнішньоекономічних договорів, 
предметом яких є товари, визначені в 

Українській класифікації товарів 
зовнішньоекономічної діяльності 

• зовнішньоекономічні договори, предметом яких є живі 
тварини, продукти тваринного походження; 

• зовнішньоекономічні договори, предметом яких є 
продукти рослинного походження; 

• зовнішньоекономічні договори, предметом яких є жири 
та олії тваринного або рослинного походження;  

• зовнішньоекономічні договори, предметом яких є готові 
харчові продукти; алкогольні та безалкогольні напої і 
оцет; тютюн та його замінники; 

• та інші. 

 



ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ, 
ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є ПОСЛУГИ, ВИЗНАЧЕНІ В КЗЕП 

• договори, предметом яких є послуги з переробки 
давальницької сировини у внутрішній економіці; 

• договори, предметом яких є послуги з переробки 
давальницької сировини за кордоном;  

• договори, предметом яких є послуги з ремонту 
машин та устаткування;  

• договори, предметом яких є послуги вантажного 
морського транспорту;  

• та інші. 

 



ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ 
ДОГОВОРІВ, ПРЕДМЕТОМ ЯКИХ Є КАПІТАЛ 

• договори, предметом яких є акції (частки статутного 
капіталу), облігації та інші цінні папери (крім векселів);  

• зовнішньоекономічні договори, предметом яких є 
рухоме та нерухоме майно та пов’язанні з ним майнові 
права;  

• договори, предметом яких є майнові права 
інтелектуальної власності;  

• договори, предметом яких є сукупність технічних, 
технологічних, комерційних та інших знань, оформлених 
у вигляді технічної документації, навиків та виробничого 
досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду 
виробництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); 

• та інші.  



ВИДИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ДОГОВОРІВ  
(ЗА ЗМІСТОМ)  

• договори купівлі-продажу (англ. sale and 
purchase agreemnts); 

• договори міни/бартеру (англ. barter 
agreements); 

• договори про надання послуг (англ. sale of 
services agreements); 

• договори про спільну діяльність (англ. joint 
venture agreements). 



ФОРМА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО 
ДОГОВОРУ  

• Письмова форма (українським 
правом та деякими міжнародними 
конвенціями визнається тільки ця 
форма договорів); 

• Усна форма (визнається 
міжнародним правом для тих 
договорів, для яких не передбачена 
письмова форма. 



 

ПИСЬМОВА ФОРМА ДОГОВОРУ  

 
• Договір укладається 

шляхом обміну 
кількома письмовими 
документами, що 
складають оферту та 
акцепт. Оферта і  
акцепт підписуються 
різними сторонами 
договору (наприклад, 
оферта – покупцем, а 
акцепт – продавцем).  

• КОНТРАКТ:                
договір укладається 
шляхом складання 
одного документу, в 
якому викладені усі 
умови договору і який 
підписується усіма 
сторонами договору. 



МОВА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО 

ДОГОВОРУ 

• Текст договору тільки українською мовою; 

або 

• Текст договору тільки іноземною мовою. Має 
супроводжуватись перекладом українською 
мовою. Підпис перекладача має бути нотаріально 
посвідчений; 

або 

• Текст договору одразу на двох мовах: українській і 
відповідній іноземній мові (зазвичай англійській). 
Тести розміщуються поруч колонками. В тексті 
договору має зазначатись яка мова має перевагу.  


