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1. Визначення термінів «ІНКОТЕРМС», «міжнародні торгові терміни»,  
«умови поставки» та мета їх застосування 
 

ІНКОТЕРМС (англ. International Commercial Terms) - міжнародні правила, 
визнані урядовими органами, юридичними компаніями та комерсантами по 
всьому світу як тлумачення найбільш застосовних в міжнародній торгівлі 
термінів. 

ICC - Міжнародна Торгова Палата (МТП) International Chamber of 
Commerce (ICC) — світова організація бізнесу, яка має на меті підтримку й 
розвиток міжнародної торгівлі й глобалізації. Членами МТП є понад 6,5 
мільйонів компаній, бізнес-асоціацій та торгово-промислових палат світу. МТП 
має національні комітети у 91 країні світу  

 Міжнародна Торгова Палата розробляє правила, що регулюють світову 
торгівлю. Хоча ці правила є добровільними, бізнесмени щодня дотримуються їх 

https://incoterms2020.com.ua/


у численних ділових операціях, і ці правила становлять основу міжнародної 
торгівлі. 
Ключові питання, що вирішуються застосуванням правил ІНКОТЕРМС: 
1. Розподіл між продавцем і покупцем транспортних витрат по доставці 
товару, тобто визначення, які витрати і до якого моменту несе продавець, і які, 
починаючи з якого моменту, - покупець. 
2. Момент переходу від продавця до покупця ризиків пошкодження, втрати 
або випадкової загибелі вантажу. 
3. Дата поставки товару, тобто визначення моменту фактичної передачі 
продавцем товару в розпорядження покупця або його представника - 
наприклад, транспортної організації - і, відповідно, виконання або невиконання 
першим своїх зобов'язань щодо строків поставки.  

Посилання на Інкотермс в договорі купівлі-продажу чітко визначає 
відповідні обов'язки сторін та зменшує ризик юридичних ускладнень 

Міжнародні торгові терміни - це стандартні умови договору міжнародної 
купівлі-продажу. Ці умови визначають обов'язки сторін, що беруть участь у 
міжнародній торгівлі, а також регламентують момент передачі права власності 
на товар, і відповідно, відповідальність за зіпсований у дорозі товар, 
неправильне оформлення документів на вантаж тощо. 

Правила Incoterms (Інкотермс) представляють скорочені за першими 
трьома літерами торгові терміни, які відображають підприємницьку практику в 
міжнародній поставки товарів. Incoterms ® (англ. International commerce terms) є 
товарним знаком Міжнародної торгової палати (International Chamber of 
Commerce, ICC). Правила Інкотермс ICC призначені для використання торгових 
термінів в національній та міжнародній торгівлі. 

 
2. Історія правил ІНКОТЕРМС 

 
Власне для розв'язання проблем, які можуть виникнути з нечітким 

написанням у контрактах відповідальності сторін, Міжнародна торгова палата 
опублікувала у 1936 році перше зведення міжнародних правил для точного 
тлумачення торгових термінів. Поправки й доповнення були пізніше зроблені у 
1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 роках.  

Ідея, яка вперше була розроблена Міжнародною торговельною палатою 
(далі – МТП) в 1921 році і втілена в життя з виходом правил ІНКОТЕРМС у 
1936 році, поклала початок тривалої і насиченої подіями історії правил 
ІНКОТЕРМС. 

Комітет з торговельних термінів за підтримки національних комітетів 
МТП в 1923 році розробив перші шість правил: FOB, FAS, FOT, FOR, CIF та 
C&F, які стали попередниками майбутніх правил ІНКОТЕРМС. У часи, коли 
виробництво і торгівля регулювалися виключно національними 
законодавствами різних країн, МТП створила і впровадила стандартні 
торговельні правила ІНКОТЕРМС, які стали важливим кроком до єдиного їх 
застосування в різних торгових і правових системах світу. 



З 1936 року правила ІНКОТЕРМС періодично переглядалися для того, 
щоб відповідати змінам, які відбуваються у світовій торгівлі і відображати 
сучасну практику здійснення компаніями угод купівлі-продажу. Поправки і 
доповнення до правил ІНКОТЕРМС були пізніше зроблені в 1953, 1967, 1976, 
1980, 1990, 2000 роках. 

16 вересня 2010 року МТП оголосила про випуск нової редакції по 
використанню національних і міжнародних торгових термінів ІНКОТЕРМС 
2010 

З 01.01.2020 введені в дію правила ІНКОТЕРМС 2020 які відображають 
сучасні тенденції і зміни у сфері міжнародної та внутрішньої торгівлі за 
попередні 10 років. Це і безпека перевезення вантажів, і внесення змін до 
національного законодавства різних країн щодо умов поставок, і застосування 
електронних документів тощо. 

Правила ІНКОТЕРМС використовуються як для міжнародних, так і для 
внутрішніх поставок.  Це вказано на титульній сторінці офіційного видання 
ІНКОТЕРМС. Для торгових організацій і блоків (наприклад  ЄС), де кордони 
формально відсутні нові правила і умови стали простішими для використання. 

 
3. Структура «ІНКОТЕРМС-2020»  

 
Сфера дії ІНКОТЕРМС 2020 поширюється на права та обов'язки сторін по 

договору купівлі-продажу в частині поставки товарів (умови поставки товарів). 
Кожний термін ІНКОТЕРМС 2020 являє собою абревіатуру з трьох букв. 
Нове видання ІНКОТЕРМС 2020 найбільш повно і точно відображає в 

собі торгову практику останнього десятиліття і містить ряд нововведень: 
Структура правил ІНКОТЕРМС  2020 включає 2 групи термінів: 
− терміни, що використовуються при перевезенні будь-яким видом чи 

видами транспорту (EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP);  
− терміни, що використовуються при морському та внутрішньому 

водному транспорті (FAS, FOB, CFR, CIF). 
Правила ІНКОТЕРМС 2020 для будь-якого виду чи видів транспорту 

включає в себе сім правил, які можуть бути використані незалежно від 
обраного виду транспорту і незалежно від того, один або більше ніж один вид 
транспорту використовується для перевезення. Їх можна використовувати 
навіть при відсутності морського виду перевезення. Важливо пам'ятати, що ці 
правила можуть бути використані в тих випадках, коли судно використовується 
для частини перевезення. 

Правила ІНКОТЕРМС 2020 для морського та внутрішнього водного 
транспорту використовуються коли пунктом відправлення і місцем, до якого 
здійснюється перевезення товару покупцеві, є порти. 
Терміни ІНКОТЕРМС-2020 поділяються на 4 категорії E, F, C, C. 
E - термін покладає на продавця мінімальні зобов'язання:  
продавець  повинен  лише  надати  товар  у розпорядження покупця в  
узгодженому місці - звичайно на власних площах продавця.  З іншого  
боку, як часто відбувається на практиці, продавець може допомагати  



покупцю завантажити товар на транспортний засіб, наданий останнім.  
Хоча  термін  EXW  краще  відображував  би  це  явище,  якби  коло  
зобов'язань продавця охоплювало й відвантаження, автори визнали за  
бажане  збереження  традиційного  принципу мінімальних зобов'язань  
продавця за умовами терміна EXW,  щоб їх можна було  застосовувати  
тоді,  коли  продавець  не  хоче  приймати ніяких зобов'язань щодо  
відвантаження товару.  Якщо покупець бажає покласти на продавця ці  
додаткові   обов'язки,   це   має   бути   обумовлено  в  договорі  
купівлі-продажу. 
 
F - терміни вимагають від продавця доставки  товару  для  
перевезення  відповідно до вказівок покупця.  Питання пункту такої  
доставки  за  умовами  FCA  викликало  утруднення   через   широке  
різноманіття обставин,  що можуть торкатися договорів, укладених у  
відповідності з цим терміном. Так, товар може бути завантажений на  
транспортний засіб,  надісланий покупцем, щоб забрати товар з площ  
продавця;  в іншому випадку товар може потребувати відвантаження з  
транспортного  засобу,  наданого  продавцем для доставки товару на  
термінал,  названий   покупцем.   Інкотермс-2000   враховують   ці  
варіанти,  передбачаючи,  що  у випадку,  коли місцем,  названим у  
договорі в якості місця доставки,  є площі  продавця,  поставка  є  
завершеною, коли товар завантажений на транспортний засіб, наданий  
покупцем,  а в інших випадках - коли товар наданий у розпорядження  
покупця   без   розвантаження  з  транспортного  засобу  продавця.  
C - терміни   вимагають  від  продавця  укласти  договір  
перевезення на звичайних умовах  за  свій  власний  рахунок.  Тому  
пункт,  до  якого  він  повинен  оплачувати  транспортні  витрати,  
обов'язково має бути зазначений після відповідного "C"-терміна. За  
умовами  термінів  CIF  і CIP продавець також повинен застрахувати  
товар і нести витрати щодо страхування.  Оскільки точка  розподілу  
витрат  фіксована  в країні призначення,  договори з "C"-термінами  
часто помилково вважаються договорами прибуття, за якими продавець  
несе  всі  ризики та витрати до моменту фактичного прибуття товару  
до погодженого пункту.  Слід підкреслити,  однак,  що  "C"-терміни  
мають ту ж природу, що "F"-терміни в тому відношенні, що продавець  
здійснює   виконання   договору   в   країні   відвантаження   або  
відправлення.  Таким  чином,  договори  купівлі-продажу  на умовах  
"C"-термінів,  як і договори на умовах  "F"-термінів,  входять  до  
категорії договорів відправлення. 
D - "D"-терміни відмінні за своєю природою від "C"-термінів,  
тому  що  відповідно  до  "D"-термінів  продавець  відповідає   за  
прибуття  товару в узгоджене місце чи пункт призначення на кордоні  
чи то всередині країни імпорту.  Продавець зобов'язаний нести  всі  
ризики  й  витрати  щодо  доставки товару до цього місця (пункту).  



Таким чином,  "D"-терміни позначають договори прибуття,  в той час  
як "C"-терміни вказують на договори відвантаження (відправлення). 
КАТЕГОРІЯ E: 

- EXW      EX WORKS - ФРАНКО-ЗАВОД (... назва місця)  
     Термін "франко-завод" означає, що 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 місці (наприклад, на заводі, фабриці, складі  
і т.  ін.), без здійснення митного очищення товару для експорту та  
завантаження його на будь-який приймаючий транспортний засіб. 
    Таким чином,  цей термін  покладає  мінімальні  обов'язки  на  
продавця,  а  покупець  несе  всі  витрати  і  ризики  у зв'язку з  
перевезенням товару з площ продавця до місця призначення. 
     Однак, якщо  сторони  бажають  покласти на продавця обов'язки  
щодо завантаження товару в місці  відправлення  та  всі  ризики  й  
витрати  такого  вантаження,  це  має бути чітко обумовлено шляхом  
включення відповідного застереження до  договору  купівлі-продажу.  
Цей  термін  не  слід  застосовувати,  коли  покупець  не  в змозі  
виконати експортні формальності,  прямо чи  посередньо.  За  таких  
обставин  має застосовуватися термін FCA,  за умови,  що продавець  
погоджується нести витрати й  ризики,  пов'язані  з  завантаженням  
товару.  
КАТЕГОРІЯ  F: 

− FCA   FREE CARRIER (... named place)  ФРАНКО-ПЕРЕВІЗНИК (... 
назва місця)  

Термін "франко-перевізник"  означає,  що  продавець  здійснює  
поставку товару,  який пройшов митне очищення для експорту, шляхом  
передання призначеному покупцем  перевізнику  у  названому  місці.  
Слід  зазначити,  що  вибір місця поставки впливає на зобов'язання  
щодо завантаження й розвантаження  товару  у  такому  місці.  Якщо  
поставка здійснюється на площах продавця,  продавець відповідає за  
завантаження.  Якщо  ж  поставка  здійснюється  в  іншому   місці,  
продавець не несе відповідальності за розвантаження товару. 
     Цей термін  може  бути  застосований   незалежно   від   виду  
транспорту, включаючи змішані (мультимодальні) перевезення. 
     Під словом "перевізник" розуміється  будь-яка  особа,  що  на  
підставі   договору   перевезення   зобов'язується  здійснити  або  
забезпечити    здійснення    перевезення    товару     залізницею,  
автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом  
або комбінацією цих видів транспорту. 
     Якщо покупець призначає іншу особу,  ніж перевізник, прийняти  
товар для перевезення,  то продавець вважається таким,  що виконав  
свої обов'язки щодо поставки товару з моменту його передання такій  
особі.  

− FAS FREE ALONGSIDE SHIP (... named port of shipment) 



         ФРАНКО ВЗДОВЖ БОРТУ СУДНА (... назва порту відвантаження)  
     Термін "франко  вздовж  борту  судна" означає,  що поставка є  
здійсненою продавцем,  коли товар розміщений біля  борту  судна  у  
названому порту відвантаження.  Це означає, що з цього моменту усі  
витрати й  ризики  втрати  чи  пошкодження  товару  повинен  нести  
покупець. 
     Термін FAS  зобов'язує  продавця  здійснити  митне   очищення  
товару для експорту. 
     Проте, якщо  сторони  бажають,  щоб  покупець  узяв  на  себе  
обов'язки з експортного очищення товару,  сторони повинні включити  
чітке застереження про це у договір купівлі-продажу. 
     Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення  
товару морським або внутрішнім водним транспортом.  

- FOB FREE ON BOARD (... named port of shipment) 
             ФРАНКО-БОРТ (... назва порту відвантаження)  
     Термін "франко-борт"  означає,  що  поставка   є   здійсненою  
продавцем,  коли  товар  перейшов  через поручні судна в названому  
порту відвантаження.  Це означає, що з цього моменту усі витрати й  
ризики втрати чи пошкодження товару повинен нести покупець. Термін  
FOB  зобов'язує  продавця  здійснити  митне  очищення  товару  для  
експорту.  Цей  термін  може  застосовуватися  тільки  у  випадках  
перевезення товару морським  або  внутрішнім  водним  транспортом.  
Якщо  сторони  не  мають  намірів  щодо здійснення поставки товару  
через поручні судна, слід застосовувати термін FCA. 
КАТЕГОРІЯ  С: 

- CFR COST AND FREIGHT (... named port of destination) 
          ВАРТІСТЬ І ФРАХТ (... назва порту призначення)  
     Термін "вартість і фрахт" означає,  що поставка є  здійсненою  
продавцем,  коли  товар  перейшов  через  поручні  судна  в  порту  
відвантаження. 
     Продавець зобов'язаний  понести  витрати  та  оплатити фрахт,  
необхідні для доставки  товару  до  названого  порту  призначення,  
ПРОТЕ,  ризик  втрати  чи  пошкодження  товару,  а  також будь-які  
додаткові  витрати,  спричинені  подіями,   що   виникають   після  
здійснення поставки, переходять з продавця на покупця. 
     Термін CFR  зобов'язує  продавця  здійснити  митне   очищення  
товару для експорту. 
     Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення  
товару морським або внутрішнім водним транспортом.  

- CIF      COST, INSURANCE AND FREIGHT (... named port of destination) 
            ВАРТІСТЬ, СТРАХУВАННЯ ТА ФРАХТ (... назва порту призначення)  
     Термін "вартість,  страхування та фрахт" означає, що поставка  
є здійсненою продавцем,  коли товар перейшов через поручні судна в  
порту відвантаження. 



     Продавець зобов'язаний  понести  витрати  та  оплатити фрахт,  
необхідні для доставки  товару  до  названого  порту  призначення,  
ПРОТЕ,  ризик  втрати  чи  пошкодження  товару,  а  також будь-які  
додаткові  витрати,  спричинені  подіями,   що   виникають   після  
здійснення  поставки,  переходять з продавця на покупця.  Однак за  
умовами терміна  CIF  на  продавця  покладається  також  обов'язок  
забезпечення морського страхування на користь покупця проти ризику  
втрати чи пошкодження товару під час перевезення. 
     Отже, продавець  зобов'язаний  укласти договір страхування та  
сплатити страхові внески.  Покупець повинен мати на увазі,  що  за  
умовами   терміна   CIF   від  продавця  вимагається  забезпечення  
страхування лише з мінімальним покриттям. У випадку, якщо покупець  
бажає мати страхування з більшим покриттям,  він повинен або прямо  
та недвозначно домовитися про це з продавцем, або самостійно вжити  
заходів до забезпечення додаткового страхування. 
 
     Термін CIF  зобов'язує  продавця  здійснити  митне   очищення  
товару для експорту. 
     Цей термін може застосовуватися тільки у випадках перевезення  
товару морським або внутрішнім водним транспортом. 

- CPT CARRIAGE PAID TO (... named place of destination) 
         ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва місця призначення)  
     Термін "фрахт/перевезення   оплачено   до  ..."  означає,  що  
продавець  здійснює  поставку   товару   шляхом   його   передання  
перевізнику, призначеному ним самим. Додатково до цього, продавець  
зобов'язаний оплатити  витрати  перевезення  товару  до  названого  
місця  призначення.  Це  означає,  що покупець приймає на себе всі  
ризики  та  будь-які  інші  витрати,  що  можуть  виникнути  після  
здійснення поставки товару у вищезазначений спосіб. 
     Під словом "перевізник" розуміється  будь-яка  особа,  що  на  
підставі   договору   перевезення   зобов'язується  здійснити  або  
забезпечити    здійснення    перевезення    товару     залізницею,  
автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом  
або комбінацією цих видів транспорту. 
     У випадку   здійснення   перевезення   в   узгоджений   пункт  
призначення декількома перевізниками,  перехід ризику відбувається  
в момент передачі товару першому з них. 
     Термін CPT  зобов'язує  продавця  здійснити  митне   очищення  
товару для експорту. 
     Цей термін   може   застосовуватися   незалежно   від    виду  
транспорту, включаючи мультимодальні (змішані) перевезення. 

- CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO (... named place of 
destination) 

         ФРАХТ/ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА СТРАХУВАННЯ ОПЛАЧЕНО ДО (... назва   
місця  призначення)  



     Термін "фрахт/перевезення  та  страхування  оплачено  до ..."  
означає,  що  продавець  здійснює  поставку  товару  шляхом   його  
передання перевізнику,  призначеному ним самим. Додатково до цього  
продавець зобов'язаний  оплатити  витрати  перевезення  товару  до  
названого  місця призначення.  Це означає,  що покупець приймає на  
себе всі ризики та будь-які додаткові витрати, що можуть виникнути  
після  здійснення  поставки  у  вищезазначений  спосіб.  Однак  за  
умовами терміна  CIP  на  продавця  покладається  також  обов'язок  
забезпечення страхування на користь покупця проти ризику втрати чи  
пошкодження товару під час перевезення. 
     Отже, продавець  зобов'язаний  укласти договір страхування та  
сплатити страхові внески. 
     Покупець повинен мати на увазі, що за умовами терміна CIP від  
продавця вимагається забезпечення страхування лише  з  мінімальним  
покриттям.  У  випадку,  якщо  покупець  бажає  мати страхування з  
більшим покриттям, він повинен або прямо та недвозначно домовитися  
про  це з продавцем,  або самостійно вжити заходів до забезпечення  
додаткового страхування. 
     Під словом  "перевізник"  розуміється  будь-яка особа,  що на  
підставі  договору  перевезення   зобов'язується   здійснити   або  
забезпечити     здійснення    перевезення    товару    залізницею,  
автомобільним, повітряним, морським, внутрішнім водним транспортом  
або комбінацією цих видів транспорту. 
     У випадку   здійснення   перевезення   в   узгоджений   пункт  
призначення декількома перевізниками,  перехід ризику відбувається  
в момент передачі товару у відання першого з них. 
     Термін CIP   зобов'язує  продавця  здійснити  митне  очищення  
товару для експорту. 
     Цей термін    може   застосовуватися   незалежно   від   виду  
транспорту, включаючи мультимодальні (змішані) перевезення. 
КАТЕГОРІЯ  D: 
- DAP  Delivered at Place  (Постачання в місці призначення) — одна з умов 
(термінів), що означає, що продавець виконав своє зобов'язання по поставці, 
коли він надав покупцеві товар, випущений в митному режимі експорту та 
готовий до розвантаження з транспортного засобу, який прибув у вказане місце 
призначення. Умови поставки DAP покладають на продавця обов'язки нести всі 
витрати й ризики, пов'язані з транспортуванням товару в місце призначення, 
включаючи (де це буде потрібно) будь-які збори для експорту з країни 
відправлення. 
Термін DAP може застосовуватися під час перевезення товару будь-яким видом 
транспорту, включаючи змішані (мультимодальні) перевезення. Під словом 
«перевізник» розуміється будь-яка особа, яка на підставі договору перевезення 
бере на себе зобов'язання забезпечити самому або організувати перевезення 
товару по залізниці, автомобільним, повітряним, морським і внутрішнім 
водним транспортом або комбінацією цих видів транспорт. 



- DPU Delivered Named Place Unloaded (Поставка на місце вивантаження) 
вказана назва місця призначення - означає, що продавець вважається виконав 
свої зобов'язання з постачання тоді, коли товар, випущений в митному режимі 
експорту, розвантажений з прибулого транспортного засобу та наданий у 
розпорядження покупця в зазначеному місці призначення. 

Умови  поставки DPU Інкотермс 2020 визначають права і обов'язки сторін 
з міжнародного контракту купівлі-продажу, вказують необхідні для 
перевезення і митного оформлення дії, коли і де продавець передає товар 
покупцеві, а також які ризики і витрати несе кожна зі сторін. Міжнародна 
торгова палата (ICC) з 2020 року не зобов'язує застосовувати нові правила 
Інкотермс 2020 року, а лише рекомендує їх до використання, тому в 
міжнародних контрактах можна посилатися на правила Інкотермс 2010, а також 
на правила Інкотермс 2000 або навіть на більш ранні версії Інкотермс. 
- DDP DELIVERED DUTY PAID (... named place of destination) 
       ПОСТАВКА ЗІ СПЛАТОЮ МИТА (... назва місця призначення)  
     Термін "поставка  зі  сплатою  мита"  означає,  що  продавець  
здійснює поставку покупцю товару,  який пройшов митне очищення для  
імпорту,  без  розвантаження  з будь-якого прибулого транспортного  
засобу в названому місці призначення.  Продавець несе всі  витрати  
та ризики,  пов'язані з доставкою товару до цього місця, включаючи  
(у відповідних випадках) будь-які "мита" (під  словом  "мито"  тут  
розуміється  відповідальність за виконання та ризики виконання дій  
з проходження митних  процедур,  а  також  оплата  витрат  митного  
очищення,  податків,  митних  і  інших зборів) на імпорт до країни  
призначення. 
     Якщо термін   EXW  покладає  на  продавця  мінімальний  обсяг  
обов'язків,  термін DDP передбачає максимальний  обсяг  обов'язків  
продавця. 
     Цей термін не повинен застосовуватися,  якщо продавець  прямо  
чи побічно не в змозі одержати імпортну ліцензію. 
     Проте, якщо сторони бажають виключити із зобов'язань продавця  
сплату  деяких  витрат,  що  підлягають  сплаті при імпорті товару  
(таких,  як податок на додану вартість -  ПДВ),  це  повинно  бути  
чітко   визначене   у   відповідному   застереженні   в   договорі  
купівлі-продажу. 
 
4. Інкотермс-2010 
 

Інкотермс 2010 передбачено використання 11 торгових термінів. При 
цьому розподіл витрат між продавцем та покупцем на здійснення поставки 
товару на умовах EXW, FCA, FAS, FOB, CPT, CIP, CFR, CIF, DAT, DAP, DDP.  

Практично редакція Інкотермс 2020 унаслідувала усі терміни Інкотермс 
2010 за винятком терміну  DAT, який було змінено на DPU. 
- DAT (Delivered At Terminal (... named terminal of destination) або поставка 
на терміналі (... назва терміналу) — означає, що продавець виконав своє 



зобов'язання по постачанню, коли він надав покупцеві товар, розвантажений з 
транспортного засобу в узгодженому терміналі зазначеного місця призначення. 
Продавець несе всі ризики по доставці товару до названого місця. 

Cторонам рекомендується найбільш точно визначити термінал і, по 
можливості, певний пункт на терміналі в погодженому порту або місці 
призначення, оскільки ризики до цього пункту несе продавець. Продавцю 
рекомендується забезпечити договори перевезення, в яких точно відображено 
такий вибір. 
 При намірі сторін покласти на продавця ризики і витрати по перевезенню 
та переміщенню товару з терміналу в інше місце, доцільно використовувати 
терміни DAP та DDP. 
  
5. Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС у 
зовнішньоекономічних договорах. 
 

З урахуванням змін, час від часу внесених у Інкотермс, важливо 
забезпечити, щоб у кожному випадку, коли сторони мають намір уключити 
Інкотермс у свій договір купівлі - продажу, завжди було зроблене чітке 
посилання на діючий у даний час варіант Інкотермс. Цьому можна з легкістю 
не додати значення, коли, наприклад, робиться посилання на більш ранній 
варіант у стандартних формах договору або в бланках замовлення, 
використовуваних торговцями. Відсутність посилання на поточний варіант 
може потім привести до розбіжностей щодо того, чи мають намір сторони 
включити даний варіант або більш ранній варіант у якості складового їхнього 
договору. Торговці, що бажають використовувати Інкотермс 2020 повинні чітко 
вказати, що вони в договорі купівлі - продажу керуються Інкотермс 2020. 

Торгові терміни є ключовими елементами договору міжнародної купівлі-
продажу товарів, оскільки вони вказують сторонам, що їм належить вчинити 
при: - перевезення товару від продавця до покупця; - виконанні митних 
формальностей, необхідних для вивезення і ввезення.  

Крім того, вони пояснюють розподіл витрат і ризиків між сторонами. 
 
6. Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС в митній 
справі. 
 

Терміни «ІНКОТЕРМС» та «умови поставок» визначаються, як базисні 
при обчисленні витрат, зокрема передбачених ч.10 ст. 58 МКУ, а саме: 
• витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, порту або 

іншого місця ввезення на митну територію України; 
• витрати на навантаження, вивантаження та обробку оцінюваних товарів, 

пов’язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту або іншого місця 
ввезення на митну територію України; 

• витрати на страхування цих товарів. 
Відповідно частини 10 статті 58 МКУ у разі не включення до ціни, що була 
фактично сплачена або підлягає сплаті витрат на транспортування, відповідно 



до умов поставки товару  (витрат на транспортування, навантаження, 
вивантаження та обробку оцінюваних товарі, пов’язаних з їх транспортуванням 
до аеропорту, порту або іншого місця ввезення на митну територію України  та 
витрати на страхування оцінюваних товарів) такі витрати при визначенні і 
декларуванні митної вартості мають додаватись до ціни, що була фактично 
сплачена або підлягає сплаті.  

Наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції 
України  від 06.09.2001 №201 «Про затвердження Положення про форму  
зовнішньоекономічних договорів (контрактів)» передбачено, що у 
зовнішньоекономічному договорі у розділі  «Базисні  умови   поставки   товарів  
(приймання-здавання виконаних робіт або послуг)» зазначається вид 
транспорту та базисні умови поставки   відповідно   до  правил  "Інкотермс",  
які  визначають  
обов'язки  контрагентів щодо поставки товару і встановлюють момент  
переходу  ризиків  від однієї сторони до іншої.  

Крім того мають бути заповнені відповідні графи митної декларації , 
графа  "Умови поставки". Графа заповнюється при декларуванні товарів, що 
переміщуються за договорами (контрактами) купівлі-продажу (крім випадків 
декларування товарів, що переміщуються в межах зазначених договорів на 
безоплатній основі, та переміщення товарів громадянами), та здійсненні 
товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної 
діяльності.У першому підрозділі графи наводиться скорочене літерне 
найменування умов поставки згідно з класифікатором умов поставки. 

Якщо зовнішньоекономічним договором (контрактом) передбачено інші 
умови поставки, ніж ті, що визначені цим класифікатором, то зазначається 
скорочене літерне найменування умов поставки, найбільш наближених до умов, 
передбачених у договорі (контракті). 

У другому підрозділі графи зазначається літерний код альфа-2 відповідно 
до класифікації країн світу країни, на території якої міститься географічний 
пункт доставки товарів, через пропуск - назва цього географічного пункту. 

При декларуванні товарів, що переміщуються стаціонарними засобами 
транспортування, у другому підрозділі графи зазначається місце передання 
товарів відповідно до положень зовнішньоекономічного договору (контракту). 
 



 
 
       
 
 
 

 


