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Мета: ознайомитися з особливостями і порядком 

розрахунку ціна на  товари за різними умовами 

постачання



(от англ. Incoterms, 

International commerce terms)

міжнародні правила з інтерпретації

найбільш вживаних торгових термінів

у зовнішній торговлі



 Регулювання найбільш важливих питань, 

повязанных з організацією доставки товару 

до місця призначення



 Розподіл між продавцем і 

покупцем транспортних

витрат

 Момент переходу з 

продавця на покупця

ризиків

 Дата поставки товару







E

F

 EX WORKS

 FCA, FAS, FOB

C

D

 CFR , CIF, CPT, CIP

2000 рік:

 DEQ, DES, DDU, 

DAF, DDP

2010 рік:

 DAP, DAT, DDP



• EXW. Ex Works (вказане місце): товар зі складу продавця.
Група E — Місце відправлення 

(Departure)

• FCA. Free Carrier (вказане місце): товар доставляється перевізнику 
замовника.

• FAS. Free Alongside Ship (вказано порт завантаження): товар 
доставляється до судна замовника.

• FOB. Free On Board (вказано порт завантаження): товар завантажується 
на судно замовника.

Група F — Основне перевезення 
неоплачене (Main Carriage Unpaid)

• CIF. Cost, Insurance and Freight (вказано порт призначення): товар страхується й 
доставляється до порту замовника (без вивантаження).

• CFR Cost and Freight (... named port of destination) Вартість і фрахт (... назва порту 
призначення)

• CPT. Carriage Paid To (вказано місце призначення): товар доставляється перевізнику 
замовника у зазначеному порту

• CIP. Carriage and Insurance Paid to (вказано місце призначення): товар страхується й 
доставляється перевізнику замовника у зазначеному порту

Група C (без 
вивантаження)

• DAT (Delivered at Terminal) — вказано термінал призначення (новий термін),

• DAP (Delivered at Place) — вказано місце призначення (новий термін),

• DDP (Delivered Duty Paid) — вказано місце призначення, товар доставляється 
замовнику, митні платежі, та інші платежі, пов'язані з страхуванням ризиків, 
здійснює постачальник. Ці умови в Україні прямо не працюють, бо митні платежі, 
згідно законодавства України, може сплачувати лише резидент.

Група D — Доставка 
(Delivery)





– ціна на умовах CIF – 5000€;

– ціна на умовах EXW – 3500 €;

– витрати на транспортування з порту 

відправлення до порту призначення 

(фрахт) – 200 €;

– страхування вантажу – 100 €;



 ХІД РІШЕННЯ:

 Згідно з умовами Інкотермс, ціна FOB уключає 

ціну на умовах франко-склад виробника (EXW), 

витрати на транспортування товару до порту 

відправлення, витрати на перевантаження 

причалу на борт судна й митні та ліцензійні 

витрати. 

 Отже ціна, FOB менша від ціни CIF на суму 

витрат на фрахт і страхування вантажу: ?



вартість товару 50000

доставка у порт відправлення 550

вартість вантажно-розвантажувальних робіт із вивантаженням 

товару вздовж борту судна

950

вартість доставки товару на борт судна і його складування 700

витрати на фрахт до порту призначення 17000

вартість вантажно-розвантажувальних робіт у країні-

імпортері 

1600

доставка на склад покупця 340

страхування доставки до порту призначення 600

повідомлення покупця про доставку товару 40



 Ціна FOB складається із таких витрат:

 – вартість товару……………………………………………50000 грн.;

 – доставка у порт відправлення……………………………550 грн.;

 – вартість вантажно-розвантажувальних робіт з

 вивантаженням товару вздовж борту судна………………950 грн.;

 – вартість доставки товару на борт судна і його складування 700 

грн.

 Отже, ціна FOB визначиться в розмірі так:

 FOB = ? грн.

 Ціна CIF більша за ціну FOB за рахунок витрат на фрахт до порту 

призначення і витрат на страхування доставки до порту 

призначення: CIF = ? грн.


