
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 

КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО ПРАВА ТА 

ФІСКАЛЬНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з навчальної дисципліни «Правове регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності» 

до теми 7.  Поставка у зовнішньоекономічній діяльності. 

 

Запитання для самоконтролю: 

 

1) Охарактеризуйте особливості договору поставки за радянським правом. 

2) Дайте визначення договору поставки за Цивільним кодексом України. Які 

кваліфікуючі ознаки договору поставки дає цей кодекс? 

3) Дайте визначення договору поставки за Господарським кодексом 

України. Які кваліфікуючі ознаки договору поставки дає цей кодекс? 

4) Порівняйте визначення договору поставки за Цивільним кодексом 

України та Господарським кодексом України? Чи відрізняються ці 

визначення і в чому полягає різниця? 

5) Порівняйте визначення договору купівлі-продажу за Цивільним кодексом 

України з визначеннями договору поставки, що даються у Цивільному та 

Господарському кодексах України, і визначте в чому полягає різниця між 

договором купівлі-продажу та договором поставки. 

6) Як має називатися договір (договір поставки чи договір купівлі-продажу), 

за яким одна фізична особа-підприємець купує у іншої фізичної особи-

підприємця авторучку для використання у своїй підприємницькій 

діяльності? 



7) Чи може казенне підприємство згідно зі статтею 712 Цивільного кодексу 

України укласти договір поставки? 

8) Що означає поняття «поставка» (англ. delivery) в міжнародному 

торговельному праві? Чи є в українському праві аналогічне поняття? 

9) Дайте визначення поняттю «Інкотермс». 

10) Що є метою Інкотермс? 

11) Якою є сфера застосування Інкотермс? 

12) Охарактеризуйте правову природу Інкотермс. 

13) До якого виду договорів застосовуються правила «Інкотермс»? 

14) Хто уніфікує і публікує Інкотермс? 

15) Які редакції Інкотермс Ви знаєте? 

16) Чому приймаються нові редакції Інкотермс? 

17) Чи втрачають силу попередні редакції Інкотермс при прийняті нової 

редакції, і чи можуть сторони договору купівлі-продажу товару 

використовувати старі редакції Інкотермс? 

18) Чи потрібно при зазначені відповідного терміну Інкотермс зазначати 

редакцію цього терміну? 

19) Скільки термінів міститься в Інкотермс-2010? Назвіть ці терміни. 

20) Які найбільш поширені помилки в розумінні Інкотермс? 

21) Чи мають Інкотермс відношення до договору перевезення? 

22) Чи охоплюють собою Інкотермс увесь спектр зобов'язань за договором 

купівлі-продажу? 

23) Чи Інкотермс вказують на ціну, що підлягає сплаті за товар та спосіб 

оплати товару? 

24) Чи регламентують Інкотермс перехід права власності на товар? 

25)  Чи регламентують Інкотермс наслідки порушення договору? 

26) Дайте англійську і українську назву термінів Інкотермс-2010.  

27) Наведіть приклад вживання терміну Інкотермс у договорі купівлі-

продажу товарів. 

28) Якою є логіка розміщення термінів Інкотермс у певному порядку? 



29)  Назвіть найбільш важливі обов’язки сторін договору купівлі-продажу 

товарів, що передбачені кожним із термінів Інкотермс. 

30) На які групи можна поділити терміни Інкотерсмс і за якою ознакою? 

31) Чим характеризується термін  EXW? 

32) Що спільного у всіх термініви Інкотермс, що починаються з літери «F»? 

33) Що спільного у всіх термінів Інкотермс, що починаються з літери «С»? 

34) Що спільного у всіх термінів Інкотермс, що починаються з літери «D»? 

35) Скільки термінів Інкотермс починаються з літери «E»? 

36) Скільки термінів Інкотермс починаються з літери «F»? 

37) Скільки термінів Інкотермс починаються з літери «С»? 

38) Скільки термінів Інкотермс починаються з літери «D»? 

39) Розкрийте зміст терміну Інкотермс EXW. 

40) Розкрийте зміст терміну Інкотермс FCA. 

41) Розкрийте зміст терміну Інкотермс FAS. 

42) Розкрийте зміст терміну Інкотермс FOB. 

43) Розкрийте зміст терміну Інкотермс CFR. 

44) Розкрийте зміст терміну Інкотермс CIF. 

45) Розкрийте зміст терміну Інкотермс CPT. 

46) Розкрийте зміст терміну Інкотермс CIP. 

47) Розкрийте зміст терміну Інкотермс DAT. 

48) Розкрийте зміст терміну Інкотермс DAP. 

49) Розкрийте зміст терміну Інкотермс DDP. 

50) Назвіть терміни Інкотермс-2010, що застосовуються при використанні 

будь-якого виду транспорту. 

51) Назвіть терміни Інкотермс-2010, що застосовуються при використанні 

виключно водного транспорту.  

52) Хто зобов’язаний оплатити основне перевезення товарів від продавця до 

покупця (тобто перевезення через кордони відповідних держав) за 

термінами: 

-  що починаються з літери Е?  

http://uk.wikipedia.org/wiki/DAT
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=DAP&action=edit&redlink=1


- що починаються з літери F? 

- що починаються з літери C? 

- що починаються з літери D? 

53) Хто зобов’язаний одержати за власний рахунок експортну ліцензію  і 

виконати митні формальності з експорту товару за термінами: 

-  що починаються з літери Е?  

- що починаються з літери F? 

- що починаються з літери C? 

- що починаються з літери D? 

54) Хто зобов’язаний сплатити мито та інші збори при експорті товару за 

термінами: 

-  що починаються з літери Е?  

- що починаються з літери F? 

- що починаються з літери C? 

- що починаються з літери D? 

55) Хто зобов’язаний одержати за власний рахунок імпортну ліцензію  і 

виконати митні формальності з імпорту товару за термінами: 

-  що починаються з літери Е?  

- що починаються з літери F? 

- що починаються з літери C? 

- що починаються з літери D? 

56) Хто зобов’язаний сплатити мито та інші збори при імпорті товару за 

термінами: 

- що починаються з літери Е?  

- що починаються з літери F? 

- що починаються з літери C? 

- що починаються з літери D? 
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