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В КОЖНОМУ ІЗ ЗАВДАНЬ ОБЕРІТЬ ВАРІАНТ ПРАВИЛЬНОЇ 

ВІДПОВІДІ: 

 

ІНКОТЕРМС за своєю правовою природою є: 

{⁓ міжнародним договором 

= міжнародними торговельними звичаями 

⁓ нормативно-правовим актом України} 

 

ІНКОТЕРМС розробляються і публікуються: 

{⁓ Адміністрацією Президента України 

⁓ Міністерством економічного розвитку і торгівлі України 

= Міжнародною торговою палатою} 

 

ІНКОТЕРМС містять правила 

{⁓ передачі товару і усіх пов'язаних з ним ризиків випадкового 

пошкодження та знищення товару від продавця до перевізника  

⁓ перевезення товару від продавця до покупця  

⁓ передачі товару і усіх ризиків випадкового пошкодження та знищення 

товару від продавця до покупця} 

  

ІНКОТЕРМС застосовуються в 

{⁓ зовнішньоекономічних договорах перевезення 

= зовнішньоекономічних договорах купівлі-продажу 

⁓ зовнішньоекономічних договорах фінансового лізингу} 

 

Поставка (англ. delivery) в ІНКОТЕРМС означає 

{⁓ договір, за яким продавець (постачальник), який здійснює 

підприємницьку діяльність, зобов'язується передати у встановлений строк 

(строки) товар у власність покупця для використання його у підприємницькій 

діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0


або іншим подібним використанням, а покупець зобов'язується прийняти 

товар і сплатити за нього певну грошову суму 

⁓ перевезення товару від продавця до покупця 

= передачу товару і усіх ризиків випадкового пошкодження та знищення 

товару від продавця до покупця} 

 

При застосуванні терміну EXW 

{⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо 

поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту 

та імпорту, наданий у розпорядження покупця без розвантаження з будь-

якого прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення 

= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли він надав товар у розпорядження покупця на площах свого 

підприємства чи в іншому названому мiсцi (наприклад, на заводі, фабриці, 

складі i та інш.), без здійснення митного очищення товару для експорту та 

завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який 

пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення} 

 

При застосуванні терміну FCA  

{⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо 

поставки, в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений 

товар, який пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та 

застрахований продавцем, завантажений на зафрахтоване продавцем судно в 

названому порту відвантаження 



= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

переданий призначеному покупцем перевізнику у названому мiсцi}  

 

При застосуванні терміну FAS 

{= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

розміщений біля борту зафрахтованого покупцем судна у названому порту 

відвантаження 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який 

пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та 

імпорту, наданий у розпорядження покупця без розвантаження з будь-якого 

прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення} 

 

При застосуванні терміну FOB  

{⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо 

поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту 

та застрахований продавцем, завантажений на зафрахтоване продавцем судно 

в названому порту відвантаження 

= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

завантажений на зафрахтоване покупцем судно в названому порту 

відвантаження 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який 



пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення} 

 

При застосуванні терміну CFR 

{= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

завантажений на зафрахтоване продавцем судно в названому порту 

вiдвантаження 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який 

пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та 

імпорту, наданий у розпорядження покупця без розвантаження з будь-якого 

прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення} 

 

При застосуванні терміну CIF  

{⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо 

поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

розмiщений бiля борту зафрахтованого покупцем судна у названому порту 

вiдвантаження 

= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та 

застрахований продавцем, завантажений на зафрахтоване продавцем судно в 

названому порту вiдвантаження 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який 

пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення} 



 

При застосуванні терміну CPT 

{⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо 

поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту 

та застрахований продавцем, завантажений на зафрахтоване продавцем судно 

в названому порту вiдвантаження 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та 

імпорту, наданий у розпорядження покупця без розвантаження з будь-якого 

прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення 

= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

переданий призначеному продавцем перевізнику в названому місці} 

 

При застосуванні терміну CIP  

{= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту і 

застрахований продавцем, переданий призначеному продавцем перевізнику в 

названому місці 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та 

застрахований продавцем, завантажений на зафрахтоване продавцем судно в 

названому порту вiдвантаження 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який 

пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення} 

 

При застосуванні терміну DAT 



{⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо 

поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту 

та застрахований продавцем, завантажений на зафрахтоване продавцем судно 

в названому порту вiдвантаження 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

переданий призначеному продавцем перевізнику в названому місці 

= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю розвантажений товар, який 

пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу на вказаному терміналі в порту або іншому місці 

призначення} 

 

При застосуванні терміну DAP 

{⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо 

поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

переданий призначеному продавцем перевізнику в названому місці 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який 

пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення 

= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та 

імпорту, наданий у розпорядження покупця без розвантаження з будь-якого 

прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення} 

 

При застосуванні терміну DDP 

{⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо 

поставки, в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту, 

переданий призначеному продавцем перевізнику в названому місці 



= продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли товар, який пройшов митне очищення для експорту та 

імпорту, наданий у розпорядження покупця без розвантаження з будь-якого 

прибулого транспортного засобу в названому мiсцi призначення 

⁓ продавець вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо поставки, 

в момент, коли продавець передав покупцю нерозвантажений товар, який 

пройшов митне очищення для експорту, з будь-якого прибулого 

транспортного засобу в названому місці призначення} 

 

Який термін  ІНКОТЕРМС покладає найбільше обов’язків на продавця? 

{= DDP 

⁓ FOB 

⁓ EXW} 

 

Який термін ІНКОТЕРМС покладає найбільше обов’язків на покупця? 

{⁓ DDP 

⁓ FOB 

= EXW} 

 

Що об’єднує групу термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери F? 

{⁓ те, що перевезення здійснюється водним транспортом 

⁓ те, що перевізника призначає продавець 

= те, що перевізника призначає покупець} 

 

Що об’єднує групу термінів ІНКОТЕРМС, що починаються з літери C? 

{⁓ те, що перевезення здійснюється водним транспортом 

= те, що перевізника призначає продавець 

⁓ те, що перевізника призначає покупець} 

 

 


