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Сертифікований Міжнародною 
Торговою Палатою фахівець з правил 
Incoterms ® 2020

Правила Incoterms®
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Згідно закону про ЗЕД

Зовнішньоекономічний договір (контракт) - 
домовленість 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;
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Форма контрактів в ЗЕД

Обов’язково письмова
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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

НАКАЗ № 201 від 06.09.2001 

Про затвердження 
Положення про форму зовнішньоекономічних договорів 

(контрактів) 

ВТРАТИВ ЧИННІСТЬ але не втратив актуальність!
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НАКАЗ № 201 Мінекономіки

Визначає перелік та зміст умов, які повинні бути передбачені в 
договорі (контракті).

Положення застосовується при укладанні договорів 
купівлі/продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) та 
товарообмінних договорів між українськими суб'єктами 
підприємницької діяльності та іноземними суб'єктами 
підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів 
діяльності. 
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Сторони договору (контракту) можуть 
домовитися про інше викладення умов 

договору
але така домовленість 

не повинна позбавляти договір предмету, об’єкту, мети 
та інших істотних умов,

без погодження яких сторонами договір може вважатися таким, 
що неукладений, або його може бути визнано недійсним 

внаслідок недодержання форми згідно з чинним 
законодавством України
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Перелік пунктів

1. Назва, номер договору (контракту), дата та місце його укладення
2. Преамбула 
3. Предмет договору (контракту)
4. Кількість та якість товару (обсяги виконання робіт, надання послуг)
5. Базисні умови поставки товарів (приймання-здавання виконаних робіт або послуг)
6. Ціна та загальна вартість договору (контракту)
7. Умови платежів
8. Умови приймання-здавання товару (робіт, послуг)
9. Упаковка та маркування
10. Форс-мажорні обставини
11. Санкції та рекламації
12. Урегулювання спорів у судовому порядку
13. Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін
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Використання правил в контракті
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Інкотермс

Incoterms, International commerce terms (міжнародні 
комерційні умови) – це набір наперед визначених міжнародних 
правил з тлумачення найбільш широко використовуваних 
торговельних термінів (умов) в галузі міжнародної торгівлі, які 
публікуються Міжнародною Торговою Палатою. 

Правила Інкотермс пояснюють ряд торгівельних термінів, що 
складаються з трьох літер, які відображають практику відносин 
«бізнес-бізнес» у договорах (контрактах) купівлі-продажу 
(поставки) товарів. 
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А тепер людською мовою…

Правила Інкотермс – це такі скорочення з трьох літер 
латинського алфавіту, які слугують умовними позначеннями для 
фахівців з зовнішньоекономічної діяльності в багатьох країнах 
світу.

Ці три літери дозволяють зберегти цілу купу сторінок і не 
додавати їх в текст контракту. 

Також вони допомагають зберегти багато часу під час 
проведення переговорів щодо укладення контракту, якщо Ви з 
контрагентом розмовляєте на одній мові – мові Інкотермс.
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Уніфікація базисних умов договорів купівлі-продажу, що 
дозволяє контрагентам з різних держав використовувати в своїх 
правовідносинах найбільш підходящі для них терміни, що 
відповідають специфіці товару, умов поставки і т.п.

12



13



INternational
   Commercial
         TERMS
Правила Інкотермс® визнані в усьому світі і мають велике значення у зовнішній 
торгівлі. Вони регулюють права і зобов'язання покупців і продавців в міжнародній 
торгівлі. Правила ІНКОТЕРМС регулюють передачу товару покупцеві, транспортні 
витрати, відповідальність за загибель і пошкодження товару і страхові витрати.

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ:

● Чітке регулювання взаємних договірних 
зобов'язань

● Швидкість укладання контрактів
● Відсутність непорозумінь
● Уникнення недешевих судових процесів
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10 вересня 2019 року
Офіційна презентація про 
запуск Інкотермс ® 2020 в світі

24 вересня 2019 року
Офіційна прес-конференція 
про запуск Інкотермс ® 2020 в 
Україні

ICC (Париж) має виключне авторське право на текст 
правил Інкотермс® 2020, а також будь-який зміст 
публікацій ІСС про правила Інкотермс®. 
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МТП видає правила в паперовому та 
електронному вигляді. 
Всі видання МТП захищені правом на 
виключну інтелектуальну власність. 
Національні комітети мають 
виключне право на переклад, 
тиражування та розповсюдження на 
національній території.
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Двомовне (українсько-
англійська версія) 
друкованого  видання 
правил Інкотермс ® 2020

Правила Інкотермс® 
2020 у вигляді постера
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Інкотермс

Правила Інкотермс:

- встановлюють обов’язки (завдання) для Продавця та Покупця 
- розподіляють витрати між Продавцем та Покупцем
- визначають місце переходу ризиків втрати чи пошкодження 
товару від Продавця до Покупця
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Інкотермс

Правила Інкотермс 
стосуються договору купівлі-продажу,

а не договору перевезення
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Інкотермс

Правила Інкотермс 
не замінюють договір 
(не діють самі по собі)

21



Правила Інкотермс не регулюють:
- переходу права власності на товар;
- спосіб оплати та валюту платежу;
-наслідки порушення умов договору (контракту);
-спосіб, місце чи застосоване право для 
вирішення спорів;

-та багато іншого, що їм приписують.
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Інкотермс

Вперше міжнародні торгівельні 
умови вийшли друком в 1923 році. 
Видання в редакції 1936 року вже 
відоме власне під назвою 
Інкотермс. 

В правила вносились подальші 
зміни та доповнення у 1957, 1967, 
1976, 1980, 1990 та 2000 роках. 

На даний момент все ще 
актуальною є редакція Інкотермс 
2010.

Міжнародною торгівельною 
палатою вже опублікована і введена 
в дію з 1 січня 2020 року редакція 
Інкотермс 2020.   
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Інкотермс

З появою нової редакції Інкотермс, 
попередні редакції правил та контракти, 

де вони були вказані, не втрачають свою чинність. 
У контрактах слід зазначати 

яка саме редакція Інкотермс застосовується.
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Перелік 
термінів 
2010 року

EXW                       будь-який вид транспорту

FCA                         будь-який вид транспорту

CPT                         будь-який вид транспорту

CIP                          будь-який вид транспорту

DAT                         будь-який вид транспорту

DAP                         будь-який вид транспорту

DDP                         будь-який вид транспорту

FAS         морський та внутрішній водний транспорт

FOB        морський та внутрішній водний транспорт

CFR         морський та внутрішній водний транспорт

CIF          морський та внутрішній водний транспорт
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Перелік 
термінів 
2020 року

EXW                       будь-який вид транспорту

FCA                         будь-який вид транспорту

CPT                         будь-який вид транспорту

CIP                          будь-який вид транспорту

DAP                         будь-який вид транспорту

DPU                         будь-який вид транспорту

DDP                         будь-який вид транспорту

FAS         морський та внутрішній водний транспорт

FOB        морський та внутрішній водний транспорт

CFR         морський та внутрішній водний транспорт

CIF          морський та внутрішній водний транспорт
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 Інкотермс
Приклади компонування правил з назвами географічних пунктів (експорт з 

України):

● FCA – Львів  (Інкотермс-2020)
● DAP – Варшава (Інкотермс-2020)
● CPT – Антверпен (Інкотермс-2020)
● FOB – Одеса (Інкотермс-2020)
● CIF – Александрія (Інкотермс-2020)
● DAF – ст. Ізов (Інкотермс-2000)
● DAT – аеропорт Львів (Інкотермс-2010)
● DDU – Барселона (Інкотермс-2000)
● FCA – UA LWO  (Інкотермс-2020) [ЛОКОД ООН АЕРОПОРТУ ЛЬВІВ]
● FCA – с. Підрясне, вул. Європейська, 1 Рампа № 2 (Інкотермс-2020) [чітка адреса]
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Зазначення в митній декларації
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Кожне з одинадцяти правил містить 
10 статей: 
А – обов’язки продавця, 
B – обов’язки покупця. 
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            Коротко про окремі правила поставки

● EXW – це мінімальні обов’язки для продавця та максимальні 
для покупця (включно з самостійним завантаженням в місці 
забору вантажу та оформленням експорту).

●DDP – це максимальні обов’язки для продавця (включно з 
митним оформлення імпорту та сплатою митних платежів) 
та мінімальні для покупця.
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● Правили групи “C” (CPT, CIP, CFR, CIF) хоча і включають в 
вартість товару транспортування до вказаного пункту, але 
ризики переходять від продавця до покупця раніше – в місці 
завантаження (або передачі перевізнику в інший спосіб).

● Правила з буквою “I” (CIP та CIF) включають в вартість товару 
крім транспортування ще й страхування (Insurance).

34

Коротко про окремі правила поставки



35



36



Помилки при виборі правил

Питання: Хто визначає яке саме правило Інкотермс слід 
використати у моєму контракті?
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Питання: Хто визначає яке саме правило Інкотермс слід 
використати у моєму контракті?

Відповідь: Ви та ваш контрагент (інша сторона договору) на 
основі власних (ваших з ним) домовленостей. 
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Помилки при виборі правил



Помилка: Ви підписуєте контракт але не прочитали 
або не розумієте, що насправді означають умови 
поставки.

Наслідок: 

● Ви не в змозі виконати контракт зовсім

● Ваші витрати перевищують заплановані (або й взагалі 
операція збиткова для Вас)
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Помилка: базис поставки неправильно скомпонований з 
географічним пунктом.

Наприклад: контракт на імпорт в Україну з Німеччини на умовах 
FCA-Львів.

При складанні контракту за основу був взятий шаблон 
«заточений» під експорт з України та просто підставлені реквізити 
сторін. Як виконувати такий контракт незрозуміло.

Наслідки: непередбачувані.
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Помилка: при укладанні контракту ви звертаєте увагу лише 
на географічний пункт.

Наприклад: покупець пропонує Вам замінити CIF–Шанхай 
на DAP–Шанхай. Ви легко погоджуєтесь думаючи «да какая 
разница». Контракт з розрахунком через акредитив. 

Наслідки: гроші за акредитивом Ви отримаєте не після 
видання коносаменту в порту Одеса, а через кілька тижнів або й 
місяців після отримання вантажу в місті Шанхай. 
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Помилки при виборі правил



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!
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Руслан ВЕЛЕЩУК

Сертифікований фахівець з правил Incoterms ® 2020

віце президент Асоціації професійних митних посередників 

apmp.org.ua

Директор ТОВ «ГРІН ЛАЙТ ЛТД» 

greenlight.ua

097 543 96 15 


