
 
ТЕМА 7.  

ПОСТАВКА У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ 

 
ПЛАН: 

1. Поняття поставки товарів в 
міжнародній торгівлі. 

2. Умови поставки товарів за 
зовнішньоекономічними договорами 
купівлі-продажу товарів (ІНКОТЕРМС). 

 



Література до теми: 

• Конвенція ООН про договори 

міжнародної купівлі-продажу товарів.  

• INCOTERMS  2010 by the International 

Chamber of Commerce (ICC).  

• Закон України «Про 

зовнішньоекономічну діяльність».  

• Закон України «Про міжнародне 

приватне право». 

 



Поставка» (англ. delivery) в 
міжнародному праві означає 

передачу товару від продавця до 
покупця за відповідним 

договором купівлі-продажу 
товару, коли ризик випадкової 

втрати або пошкодження товару 
переходить від продавця до 

покупця   

 

 



Інкотермс - міжнародні комерційні 

терміни (англ.INCOTERMS -

(international commercial terms) - 
    це набір правил поставки товарів.  

    Кожне правило позначається абревіатурою із 

трьох літер, що може називатися терміном 

Інкотермс, та складається із численних прав і 

обов’язків продавця і покупця товарів. 

     Поставка відбувається в той момент, коли, 

продавець виконав усі свої передбачені 

відповідними правилами Інкотермс обов’язки. 



Застосування INCOTERMS  

   INCOTERMS публікуються Міжнародною 
торговою палатою і застосовуються за 
згодою сторін зовнішньоекономічного 
договору виключно в договорах купівлі-
продажу товарів з метою встановлення 
правил поставки тільки тих товарів, що є 
об’єктами матеріального світу. 
INCOTERMS відносяться до міжнародних 
торгових звичаїв. 



Найпоширеніші напрями 

неправильного розуміння INCOTERMS 

    Як зазначено в самому тексті INCOTERMS, 

найпоширенішими напрямами неправильного 

розуміння INCOTERMS є:  

1) сприйняття INCOTERMS як правил, що 

мають відношення до договору перевезення, а 

не до договору купівлі-продажу; 

2)  сприйняття INCOTERMS як правил, що 

охоплюють собою весь спектр зобов'язань, за 

договором купівлі-продажу. 

 



РЕДАКЦІЇ INCOTERMS 

• INCOTERMS -1936 

• INCOTERMS -1953 

• INCOTERMS -1967 

• INCOTERMS -1976 

• INCOTERMS -1980 

• INCOTERMS -1990 

• INCOTERMS -2000  

• INCOTERMS -2010 

    Прийняття нової редакції INCOTERMS не 
відміняє попередні редакції, тому при 
застосуванні INCOTERMS треба зазначати 
відповідну редакцію INCOTERMS   
 

 



 

Стуктура INCOTERMS 

 
терміни 

групи E 
(відправлення) 

  

 

 

терміни 

групи  F 
(основне 

перевезення 

не оплачено) 

 

 

терміни 

групи C 
(основне 

перевезення  

оплачено) 

терміни 

групи D 
(прибуття) 

 

 

EXW FCA   

FAS 

FOB 

CFR 

CIF 

CPT 

CIP 

DAT 

DAP 

DDP 



Терміни групи E 

    Поставка товару (перехід ризику 

випадкової втрати чи пошкодження 

товару від продавця по покупця) 

відбувається в зазначений в договорі 

час за умови, що продавець надав 

товар у розпорядження покупця на 

своїй території чи в іншому названому 

місці. 

 



Терміни групи F 

    Поставка товару (перехід ризику 

випадкової втрати чи пошкодження 

товару від продавця по покупця) 

відбувається в момент передачі 

продавцем товару перевізнику, 

найнятому покупцем. 

 



Терміни групи C 

    Поставка товару (перехід ризику 

випадкової втрати чи пошкодження 

товару від продавця по покупця) 

відбувається в момент передачі 

продавцем товару перевізнику, 

найнятому продавцем. 

 



Терміни групи D 

    Поставка товару (перехід ризику 

випадкової втрати чи пошкодження 

товару від продавця по покупця) 

відбувається в момент передачі 

перевізником, найнятим продавцем, 

товару покупцю. 

 



 

Основні обов’язки щодо поставки, що 

розподіляються INCOTERMS між 

продавцем і покупцем  

 • Укладання за власний рахунок договору 
перевезення до названого місця призначення 
(найм перевізника); 

• Одержання за власний рахунок експортної 
ліцензії та виконання митних формальностей для 
експорту товару; 

• Сплата мита та інших зборів при експорті товару. 

• Одержання за власний рахунок імпортної ліцензії 
та виконання митних формальностей для імпорту 
товару; 

• Сплата мита та інших зборів при імпорті товару. 

 



EXW  

(ex works/франко-завод) 

    Цей термін встановлює правило, за 

яким поставка товару відбувається 

в момент, коли продавець надав 

товар у розпорядження покупця на 

своїй території чи в іншому 

названому місці в зазначений у 

договорі час. 

 



 

EXW  
 Обов’язки продавця: 

•  Надати товар у 
розпорядження 
покупця в названому 
місці без 
завантаження на будь-
який транспортний 
засіб в узгоджений 
сторонами час. 

Обов’язки покупця: 
• Найняти перевізника; 

• Одержати експортну та 
імпортну ліцензію;  

• Виконати митні 
формальності з 
експорту та імпорту;  

• Сплатити мито та інші 
збори при експорті та 
імпорті товару. 

• Прийняти товар. 
 



FCA 
(free carrier/франко-перевізник) 

    Цей термін встановлює правило, за 

яким поставка товару відбувається 

в момент, коли продавець передав 

товар у названому місці 

призначеному покупцем 

перевізнику.  

 



 

FCA 
 Обов’язки продавця: 

• Надати товар 
перевізнику, 
найнятому покупцем, 
в узгоджений 
сторонами час;            

• Одержати експортну 
ліцензію  і виконати 
митні формальності 
для експорту товару;  

• Сплатити мито та інші 
збори при експорті 
товару. 

Обов’язки покупця: 

• Найняти перевізника; 

• Одержати імпортну 
ліцензію; 

• Виконати  митні 
формальності для 
імпорту товару;  

•  Сплатити мито та 
інші збори при імпорті 
товару. 

• Прийняти товар. 
 



FAS 
(free alongside ship/франко вздовж борту судна) 

    Цей термін встановлює правило, 

за яким поставка товару 

відбувається в момент, коли товар 

розміщений біля борту судна у 

названому порту відвантаження.  



 

FAS 
 Обов’язки продавця: 

• Надати товар шляхом 
розміщення його біля 
борта судна у вказаному 
покупцем місці в 
узгоджений сторонами 
час;  

•  Одержати експортну 
ліцензію і виконати 
митні формальності для 
експорту товару; 

•  Сплатити мито та інші 
збори за експорт товару 

Обов’язки покупця: 

• Найняти 
перевізника; 

• Одержати імпортну 
ліцензію; 

• Виконати митні 
формальності для 
імпорту товару; 

• Сплатити мито та 
інші збори при 
імпорті товару. 

• Прийняти товар.  
 



FOB 

(free on board/франко-борт) 

    Цей термін встановлює правило, за 

яким поставка товару відбувається 

в момент, коли товар перейшов 

через поручні судна в названому 

порту відвантаження.  

 



 

FOB 

 Обов’язки продавця: 

• Надати товар шляхом 
завантаження товару на 
борт зазначеного 
продавцем судна в 
узгоджений сторонами 
час.  

•  Одержати за власний 
рахунок експортну 
ліцензію  і виконати митні 
формальності для 
експорту товару. 

•  Сплатити мито та інші 
збори за експорт товару. 

Обов’язки покупця: 

• Найняти 
перевізника;   

• Одержати імпортну 
ліцензію; 

• Виконати  митні 
формальності у 
зв'язку з імпортом 
товару;  

•  Сплатити мито та 
інші збори при 
імпорті товару. 

• Прийняти товар. 



CFR 
(cost and freight/вартість і фрахт) 

   Цей термін встановлює правило, за 

яким поставка товару відбувається 

в момент, коли товар перейшов 

через поручні судна в порту 

відвантаження в узгоджений час.  

 



CFR 
Обов’язки продавця: 

• Надати товар шляхом 
завантаження товару на 
борт призначеного 
продавцем судна в 
узгоджений сторонами час;  

•  Одержати експортну 
ліцензію  і виконати митні 
формальності для експорту 
товару; 

•  Сплатити мито та інші 
збори при експорті товару; 

• Найняти перевізника. 

 

 

Обов’язки покупця: 

• Одержати за 
власний рахунок 
імпортну ліцензію; 

• Виконати митні 
формальності для 
імпорту товару;  

•  Сплатити мито та 
інші збори при 
імпорті товару. 

• Прийняти товар. 
 



CIF  
(cost, insurance and freight 

вартість, страхування та фрахт) 

     Цей термін встановлює правило, за 

яким поставка товару відбувається в 

момент, коли товар перейшов через 

поручні судна в порту відвантаження в 

узгоджений час.  

 

 



CIF 
Обов’язки продавця: 

• Надати товар шляхом 
передачі його призначеному 
продавцем перевізнику;  

•  Одержати експортну 
ліцензію  і виконати митні 
формальності для експорту 
товару;  

•  Найняти перевізника; 

•  Укласти договір страхування 
товару на користь покупця; 

•  Сплатити мито та інші збори 
при експорті товару. 
 

Обов’язки 
покупця: 

• Одержати 
імпортну 
ліцензію; 

• Виконати митні 
формальності для 
імпорту товару; 

•  Сплатити мито 
та інші збори при 
імпорті  товару. 

• Прийняти товар. 
 



CPT  
(carriage paid to 

фрахт/перевезення оплачено до)  

    Цей термін встановлює правило, за 

яким поставка товару відбувається 

в момент, коли продавець надав 

товар призначеному ним самим 

перевізнику.  



CPT 
Обов'язки продавця  

• Надати товар шляхом 
передачі його 
призначеному продавцем 
перевізнику. 

•  Одержати експортну 
ліцензію  і виконати митні 
формальності для експорту 
товару.  

•  Найняти перевізника. 

•  Сплатити мито та інші 
збори при експорті товару. 
 

Обов'язки покупця  

                   

•  Одержати 
імпортну ліцензію  
і виконати митні 
формальності для 
імпорту товару.  

• Сплатити мита та 
інші збори для 
імпорту товару. 

• Прийняти товар. 

 
 



CIP 
(carriage and insurance paid to 

фрахт/перевезення та 

страхування оплачено до) 

    Цей термін встановлює правило, за 

яким поставка товару відбувається 

в момент, коли продавець надав 

товар призначеному ним самим 

перевізнику.  

 



CIP 
Обов'язки продавця  

•  Надати товар шляхом 
передачі його призначеному 
продавцем перевізнику.  

•  Одержати експортну ліцензію  
і виконати митні формальності 
для експорту товару.  

• Найняти перевізника. 

• Укласти договір страхування 
товару на користь покупця. 

•  Сплатити мито та інші збори 
при експорті товару. 

 

Обов'язки покупця  

•  Одержати 
імпортну ліцензію  
і виконати митні 
формальності для 
імпорту товару.  

•  Сплатити мито та 
інші збори при 
імпорті товару. 

• Прийняти товар. 

 

 



DAT 

(delivered at terminal 

поставка до терміналу) 

    Цей термін встановлює правило, за 

яким поставка товару відбувається в 

момент, коли продавець передав 

покупцю розвантажений товар з 

будь-якого прибулого транспортного 

засобу на вказаному терміналі в 

порту або іншому місці призначення.  

 



DAT 
Обов'язки продавця  

•  Надати товар шляхом 
передачі його покупцю 
розвантаженим з будь-якого 
прибулого транспортного 
засобу на вказаному 
терміналі в порту або іншому 
місці призначення.  

•  Одержати експортну 
ліцензію  і виконати митні 
формальності для експорту 
товару.  

•  Найняти перевізника. 

•  Сплатити мито та інші збори 
при експорті товару. 
 

Обов'язки покупця  

•  Одержати за 
власний рахунок 
імпортну 
ліцензію  і 
виконати митні 
формальності для 
імпорту товару.  

•  Сплатити мито 
та інші збори при 
імпорті товару. 

• Прийняти товар 

 

 
 



DAP 

(delivered at place 

поставка до місця) 

    Цей термін встановлює правило, за 
яким поставка товару відбувається в 
момент, коли продавець передав 
покупцю нерозвантажений товар з 
будь-якого прибулого транспортного 
засобу в названому місці 
призначення.  
 



DAP 
Обов'язки продавця: 

•  Надати товар шляхом передачі 

його покупцю розвантаженим з 

будь-якого прибулого 

транспортного засобу на 

вказаному терміналі в порту або 

іншому місці призначення.  

•  Одержати експортну ліцензію  і 

виконати митні формальності 

для експорту товару.  

•  Найняти перевізника. 

•  Сплатити мито та інші збори 

при експорті товару. 

Обов'язки покупця  

•  Одержати 

імпортну 

ліцензію  і 

виконати митні 

формальності для 

імпорту товару.  

•  Сплатити мито та 

інші збори при 

імпорті товару. 

• Прийняти товар. 

 

 



DDP 

 (delivered duty paid 

поставка зі сплатою мита)  

    Цей термін встановлює правило, за 
яким поставка товару відбувається в 
момент, коли товар наданий 
покупцю без розвантаження з будь-
якого прибулого транспортного 
засобу в названому місці 
призначення.  
 



DDP 

Обов'язки продавця  

•  Надати нерозвантажений товар у 
розпорядження покупця на будь-
якому прибулому транспортному 
засобі у названому місці 
призначення в узгоджений час.  

•  Найняти перевізника. 

•  Одержати експортну та 
імпортну ліцензію і виконати 
митні формальності для експорту 
та імпорту товару. 

•  Сплатити мито та інші збори 
при експорті та імпорті товару. 

Обов'язки покупця  

•  Прийняти товар. 

 



 
 

 

терміни 

групи E 

 

 

 

терміни 

групи  F 
 

 

терміни 

групи C 

 

терміни 

групи D 
 

 

 

EXW 

 

 

FCA   

 

 

CPT 

CIP 

 

DAT 

DAP 

DDP 

Терміни Інкотермс-2010, що застосовуються при 

використанні будь-якого виду транспорту 



 
 

 

терміни 

групи E 

 

 

 

терміни 

групи  F 
 

 

терміни 

групи C 

 

терміни 

групи D 
 

 

- 

 

FAS 

FOB   

 

CFR 

CIF 

 

- 

Терміни Інкотермс-2010, що застосовуються при 

використанні виключно водного виду транспорту 


