
ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 
 

1. Сутність та форми викладу зовнішньоекономічного контракту. 
2. Підготовка до укладання контракту. 
3. Умови та структура зовнішньоторговельного контракту. 

ТЕМА 10 
ЗАКЛЮЧЕННЯ КОНТРАКТІВ 
У ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

10.1. СУТНІСТЬ ТА ФОРМИ ВИКЛАДУ 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО КОНТРАКТУ 

Міжнародне економічне співробітництво є одним із головних чинників 
впливу на рівень розвитку економіки кожної окремої країни і світового 
прогресу в цілому. Складовим елементом такого співробітництва є 
зовнішньоекономічна діяльність суб’єктів господарювання різних 
країн. Для них важливим є знання особливостей комерційних операцій 
та правил укладання різних видів міжнародних контрактів. Саме від 
цих знань залежить успіх зовнішньоекономічних операцій купівлі-
продажу, експортно-імпортних операцій, операцій реекспорту та реімпорту, 
операцій зустрічної торгівлі. 

Зовнішньоекономічний контракт – це матеріально оформлена угода 
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. 

У торговій практиці існують найрізноманітніші контракти. В основі 
кожного з них лежать положення класичного типового контракту купівлі-
продажу. 

Типові контракти розробляють, в основному, великі експортери 
даного виду продукції. Створенням типових контрактів займаються 
також торгові палати та федерації експортерів, біржі. Умови типових 
контрактів з часом змінюються. Юридичне формулювання окремих 
статей контракту постійно уточнюється, щоб уникнути зайвих суперечок 
і неузгоджень. 
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Типовий контракт – це зразковий договір чи ряд уніфікованих 
умов, викладених у письмовій формі, сформульованих заздалегідь з 
урахуванням торгової практики чи торговельних звичаїв і прийнятих 
договірними сторонами після того, як вони були погоджені. 

Контракт купівлі-продажу з разовим постачанням – це разова 
угода, за якою передбачається постачання однією стороною іншій 
стороні погодженої між ними кількості товару до визначеної дати, 
встановленої в контракті. Постачання товару здійснюється один чи 
кілька разів протягом погодженого терміну. Разові контракти можуть 
бути з коротким строком поставки (сировинні товари) та з довгостроковими 
поставками (на комплексне устаткування 3-5 та більше років). 

Контракт купівлі-продажу з періодичним постачанням – це угода, 
що припускає регулярне, періодичне постачання погоджених у ній 
кількостей товару протягом встановленого терміну. Цей термін може 
бути коротким (1 рік) та довгим (5-10 років). Такі контракти переважно 
укладаються на промислову сировину та полуфабрикати. 

Контракт купівлі-продажу з оплатою в грошовій формі – припускає 
розрахунки у визначених погоджених сторонами валюті, способами 
платежу і формами розрахунку. 

Контракт купівлі-продажу з оплатою в товарній формі – це 
контракт, у якому продаж одного чи декількох товарів одночасно 
пов’язується з покупкою іншого товару і розрахунки в іноземній валюті 
не здійснюється (бартер). 

Контракт купівлі-продажу з оплатою в змішаній формі – це 
контракт, предметом якого звичайно є будівництво на умовах цільового 
кредитування підприємства «під ключ»; причому оплата витрат частково 
здійснюється в грошовій, а частково – в товарній формі. 

Консенсуальний контракт – це контракт, для заключення якого 
достатньо згоди сторін. 

Реальний контракт – контракт, для укладення якого потрібні такі 
визначені дії, як банківська гарантія, кредит, позика майна та ін. 

Контракт між присутніми – відбувається в їхній присутності в 
момент негайної згоди однієї зі сторін на пропозицію іншої особи. 

Контракт між відсутніми – контракт, який вимагає введення в 
його текст застережень про дійсність контракту, терміни дії і т. ін. 

Попередній контракт – договір, за яким сторони зобов’язуються 
укласти в майбутньому договір щодо передачі товарів на умовах, які 
передбачені в попередньому договорі. 

Терміновий контракт – договір, що укладається коли покупцю 
необхідно отримати придбаний товар саме в обумовлений строк, а 
інші умови мають менше значення. 
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Однією з необхідних умов зовнішньоекономічного контракту є 
додержання письмової форми, якщо інше не встановлено законодавством. 

Найпоширенішою формою є виклад контракту друкарським 
способом, причому там, де статті потребують додаткового узгодження, 
ставляться крапки або рисочки. Достатньо тільки сісти за стіл переговорів, 
обговорити ці статті, досягти згоди і вставити все в текст, як контракт 
готовий до підписання. 

Друга форма передбачає наступний варіант: всі узгоджені статті, 
віддруковані друкарським способом, вміщуються на зворотному боці 
контракту, а неузгоджені – на лицьовому. Третя форма відносить усі 
узгоджені статті контракту до заздалегідь обговорених загальних умов 
поставок, а залишається тільки обговорити три-чотири неузгоджені статті. 

Наочно основні форми викладу зовнішньоторговельних контрактів 
представлені в структурно-логічній схемі 10.1. 

Форми викладу зовнішньоторговельних контрактів 

виклад статей контракту 
друкарським способом 
(де статті потребують 

додаткового узгодження, 
ставляться крапки або 
рисочки; достатньо тільки 
сісти за стіл переговорів, 
обговорити ці статті, 

досягти згоди і вставити 
все в текст, таким чином 
контракт стає готовим до 

підписання) 

поділ статей на узгоджені 
та неузгоджені (усі 
узгоджені статті, 

викладені друкарським 
способом, вміщуються на 

зворотньому боці 
контракту, а неузгоджені – 

на лицьовому) 

типова (усі узгоджені 
статті контракту відносять 
до заздалегідь обговорених 
загальних умов поставок, 
при цьому залишаються 
необговореними три-чотири 
неузгоджені статті) 

Структурно-логічна схема 10.1 

У світовій практиці існують наступні напрямки розвитку типових 
контрактів: 

1. Використання у звичайних зовнішньоторговельних контрактах 
стандартних умов та застережень (наприклад, базисних умов поставки, 
які побудовані на міжнародних комерційних термінах INCOTERMS. 
Такі умови зазначаються у контракті з абревіатурою терміна, який у 
розширеному тлумаченні викладений в основному документі, що не 
входить у контракт та його дадатки. 

2. Використання формулярів, проформ та бланків. Існують контракти, 
які оформлені у вигляді формулярів або бланків. Якщо такі форми 
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містять необхідний мінімальний набір атрибутів, вони можуть замінювати 
текст контракту. Проформи контрактів можуть бути: 

− текстові; 
− бланкові, які мають чіткі та спрощені форми, зведені у таблиці. 
Тексти в цих проформах зведені до мінімуму, а суттєві умови у 

вигляді текстових статей внесені в окрему або особливу частину на 
звороті документа. Загальна (особлива) частина не змінюється. 

10.2. ПІДГОТОВКА ДО УКЛАДАННЯ КОНТРАКТУ 

Підготовка до укладання контракту складається з трьох етапів: 
вибір ринку та його вивчення, вибір контрагента, проведення попередніх 
переговорів і висновок контракту, які наведені в структурно-логічній 
схемі 10.2. 

Підготовка до укладання контракту 

вибір ринку та його 
вивчення 

вибір 
контрагента 

проведення попередніх 
переговорів 

Структурно-логічна схема 10.2 

Вивчення ринку проводиться за програмою маркетингу. Сучасна 
міжнародна торгівля пов’язана з величезною кількістю товарів. Щороку 
з’являються сотні нових, раніше невідомих товарів, сотні модифікацій 
однієї і тієї самої продукції, тобто асортимент товару щороку зростає. 
Найменші зміни в розмірах виробництва, запасах, митних тарифах, 
фрахтуванні, курсах валют, кредитоспроможності, торговельній політиці 
прямо впливають на рентабельність тієї або іншої зовнішньоторговельної 
операції. Інакше кажучи, на сучасну міжнародну торгівлю впливають 
різноманітні взаємозалежні чинники, які повинні систематично і 
комплексно вивчатися. Промислові і торговельні фірми досліджують 
та опрацьовують великий обсяг інформації, котру отримують як від 
приватних агентів, так і від державних органів. Кожен відділ фірми 
вивчає певну функціональну ділянку ринку. Водночас методи дослідження 
ринку, які застосовуються фірмами, можуть бути різними. 

Найчастіше застосовуються такі методи вивчення ринку: кабінетний 
метод, метод наведення довідок шляхом замовлення у спеціальних 
інформаційних агенствах, метод безпосереднього вивчення ринку та 
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метод пробного продажу, характеристика яких представлена в структурно-
логічній схемі 10.3. 

Методи вивчення ринку 

кабінетний 
(службовці фірми 
обробляють велику 
кількість матеріалу, 

аналізуючи 
бюлетені бірж, 
торгових палат, 
матеріали власних 
агентів; все це 

систематизується, 
класифікується, 
після чого 

складається досьє 
за ринками і темами) 

наведення 
довідок 

(шляхом замовлення 
у спеціальних 
інформаційних 
агентствах 

наводяться довідки, 
проте така 

інформація коштує 
дуже дорого) 

безпосереднє 
вивчення ринку 

(на ринки 
посилаються 

спеціальні експерти, 
які за допомогою 
торговельних 

представництв, бірж 
одержують потрібну 
інформацію; 

встановлюються 
початкові контакти 

продавця з 
покупцем) 

пробного продажу 
(полягає у вивезенні 
на незнайомий 
ринок невеликої 
партії товару й 
отриманні у 
процесі його 

реалізації необхідної 
інформації про 
кон’юнктуру, що 

склалася) 

Структурно-логічна схема 10.3 

Також існує ряд найважливіших чинників, які досліджуються під час 
вивчення ринку, особливості яких представлені в структурно-логічній 
схемі 10.4. 

Вибір контрагента пов’язаний з різноманітністю у світовій практиці 
торгово-економічних фірм. Особливо важливим є юридичний статус 
фірм. Під час укладення угоди потрібно ознайомитися з правовим 
становищем фірми, щоб знати, хто платитиме борги, кому надасться 
право укладення угод, які межі повноважень. 

Фірми за правовим становищем діляться на одноосібницькі й об’єднані 
підприємства. Детально види фірм, які функціонують в умовах глобалізації 
господарського життя розглянуті при вивченні тем «Міжнародний бізнес 
як основа міжнародного менеджменту» та «Міжнародний менеджмент 
як відображення практики управління транснаціональними корпораціями». 

Процес проведення переговорів, що передує укладанню контракту, 
а також підходи до їх проведення, їх типи та способи проведення, 
розглянуто при вивченні теми «Практика ведення міжнародних 
переговорів». 

Етап укладання контракту включає переддоговірний період, комерційні 
переговори, парафування тексту контракту, підписання контракту. 
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Вибір ринку та його вивчення 
(проводиться за програмою маркетингу) 

політичні відносини 
з країною 

контрагентом 

вивчення умов укладення контракту з 
партнером із країни, з якою Ваша 

держава має гарні політичні стосунки 

місткість 
товарного 
ринку 

ведення моніторингу ємкості ринку, куди фірма прагне 
експортувати свій товар за допомогою відомостей, 
отриманих із статистики країни, митних органів 

кон’юнктура 
товарних 
ринків 

ведення кон’юнктурних спостережень дають змогу перевіряти 
правильність прийнятого рішення стосовно ємкості ринку, 

визначати коливання і найвигідніші умови продажу і закупок, 
методи здійснення зовнішньоторгових операцій, час виходу на ринок 

торгово- 
політичні 
умови 

вивчення тарифів, системи контингентування ввозу; ліцензованої 
системи та порядку отримання ліцензій; валютних обмежень та 
приписів, прийнятих у даній країні; умов торгових договорів даної 
держави з іншою країною-контрагентом; санітарно-гігієнічних правил 

транспортні 
умови 

вивчення умов перевезень, тарифів на перевезення, ставки 
портових зборів; вартості зберігання вантажу; правил 

здавання і приймання вантажів 

умови платежу 
та кредиту 

вивчення форм розрахунку; порядку, строків, вартості 
надання кредиту 

правові питання вивчення законоположень щодо здійснення торгових операцій 

торговельні 
звичаї 

вивчення змісту окремих пунктів контракту; специфічних умов 
торгівлі окремими товарами; правил в окремих містах, 

портах, областях 

специфічні 
вимоги ринку 

вивчення вимог щодо номенклатури, 
асортименту товарів, їхньої якості 

канали та 
методи збуту 

вивчення товаропровідної мережі у країни збуту, ролі оптових 
і роздрібних фірм, посередників; вивчення діяльності 

конкуруючих фірм, організації збуту їхніх товарів, агентської 
мережі; визначення методів і техніки збуту, договірної 

практики, норм обслуговування, реклами 

Структурно-логічна схема 10.4 
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Протягом переддоговірного періоду ведуться попередні переговори 
про майбутню угоду й уточнюються її основні умови, щоб всі позиції 
контракту були конкретними і точними, не допускали різночитання. 

У переддоговірний період складається проект контракту. У ньому 
враховується фактична домовленість, досягнута сторонами у ході 
переговорів. 

У період комерційних переговорів визначаються аргументи сторін 
і знаходяться компромісні рішення. При узгодженні умов контракту 
одна сторона відсилає інший проект контракту. Після вивичення і 
знаходження компромісних рішень складається остаточний текст 
контракту. На цій стадії складаються передконтрактні документи: протокол 
розбіжностей, протокол узгодження розбіжностей, протокол про залік 
взаємних вимог, угода про зміну контракту, контракт купівлі-продажу. 

Підготовлений остаточний тест контракту візується кожною стороною 
підписами уповноважених представників сторін (попереднє підписання 
чи парафування тексту контракту), а потім підписується, що є останньою 
стадією укладання контракту. 

Контракт вважається укладеним, якщо він підписаний сторонами, 
юридичні адреси яких у ньому зазначені, чи якщо він підписаний 
особами, які мають право підписувати такі документи. 

Якщо сторонами контракту виступають два контрагенти, то його 
підписують обидві сторони в двох примірниках, а якщо три і більше 
контрагентів, то складається в декількох примірниках і підписується 
кожною стороною. 

Текст контракту друкується спочатку однією мовою, потім іншою. 
Або кожна сторінка тексту поділяється вертикально на дві частини: 
на одній текст друкується мовою одного партнера, на іншій – мовою 
іншого партнера. 

Якщо контракт підписується присутніми сторонами, то він вважається укладеним з 
моменту його підписання, якщо в цьому документі не зазначений інший термін 

вступу його в дію 

Якщо контракт 
укладається між 

відсутніми сторонами, 
то моментом 

укладання вважається: 

момент відсилання письмового акцепту (Англія, США, 
Японія, Швейцарія) 

момент одержання експортером акцепту (Франція, 
Німеччина, Італія, Австрія) 

Момент укладання контракту 

Структурно-логічна схема 10.5 
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Варто зазначити, що момент укладання контракту в різних країнах 
визначається неоднаково. Особливості визнання моменту укладання 
контракту залежно від присутності контрагентів, наочно представлені 
в структурно-логічній схемі 10.5. 

10.3. УМОВИ ТА СТРУКТУРА 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОГО КОНТРАКТУ 

Контракт вважається здійсненим при досягненні згоди сторін по 
всіх істотних його умовах. Розрізняються істотні, звичайні (прості) і 
випадкові умови (у праві США й Англії – основні і другорядні). 

Істотні умови визначаються сторонами. Наприклад, у договорі купівлі-
продажу істотною умовою є вказівка предмета продажу. Частина умов 
визначається істотними за законом або ж по торговельному порядку. 

Звичайні, прості умови випливають з норми закону, що регулює 
дані відносини. Якщо в контракті немає спеціального застереження, 
то застосовуються загальні норми і права. Наприклад, при відсутності 
в контракті застереження про сплату авансу, покупець не зобов’язаний 
виплачувати аванс, а здійснює розрахунок по вартості товару в цілому 
при його одержанні. 

Випадковими вважаються умови, що не входять у перелік істотних 
і проте включені в контракт за вимогою сторін, причому, ці умови 
відрізняються від звичайних, установлених законом, але не суперечать 
йому. Випадкові умови також є обов’язковими для виконання і їхнє 
невиконання розглядається як порушення контракту. 

В англо-американському праві визнаються проміжні умови – у залежності 
від обставин вони можуть відноситися або до істотних, або до простих. 

Детальніше характеристика умов зовнішньоторговельного контракту 
наведена в структурно-логічній схемі 10.6. 

Зовнішньоторговельні контракти включають в себе наступні основні 
елементи, які знаходяться у визначеній послідовності: преамбула 
(визначення сторін); предмет контракту; кількість товару; базові умови 
поставки товарів; ціна та загальна сума контракту; якість товару; строк та 
умови поставки; умови платежу; умови передавання – приймання товару; 
гарантії та претензії; пакування та маркірування товару; відвантаження 
товару; санкції; страхування; форс-мажорні обставини; арбітраж; інші 
умови; юридичні адреси, поштові й платіжні реквізити сторін. 

При оформленні контрактів окремі розділи можуть бути об’єднані 
або введені інші. 

Типова структура зовнішньоторговельного контракту наведена в 
структурно-логічній схемі 10.7. 
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Умови зовнішньоторговельного контракту 
за

 о
бо
в’
яз
ко
ві
ст
ю

 

Обов’язкові: 
− найменування сторін-учасниць угоди; 
− предмет контракту; 
− кількість і якість товару; 
− базисні умови поставки; 
− ціна; 
− умови платежу; 
− санкції та рекламації; 
− юридичні адреси та підписи сторін 

Додаткові: 
− здавання-приймання товару; 
− страхування товару; 
− відвантажувальні документи; 
− гарантії; 
− упаковування і маркування товару; 
− форсмажорні обставини; 
− арбітраж; 
− інші умови 

за
 у
ні
ве
рс
ал
ьн
іс
тю

 

Універсальні: 
− формування преамбули; 
− здавання-приймання товару; 
− базисні умови поставки; 
− умови платежу; 
− упаковування і маркування товару; 
− гарантії; 
− санкції та рекламації; 
− форсмажорні обставини; 
− арбітраж 

Індивідуальні: 
− найменування сторін; 
− предмет контракту; 
− якість товару; 
− кількість товару; 
− ціна; 
− строки поставки; 
− юридичні адреси і підписи сторін 

за
 с
пе

-
ци
ф
ік
ою

 − місце виконання контракту; 
− ціна; 
− фінансові умови; 
− комерційні документи 

Структурно-логічна схема 10.6 
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Структура зовнішньоторговельного контракту 
Преамбула 
(визначення сторін) 

назва та реєстраційний номер контракту; місце (нижче ліворуч) та 
дата його укладення (нижче праворуч); визначення сторін (ще нижче 
через кілька інтервалів) 

Предмет контракту описання предмету контракту; назва об’єкта угоди (товару); 
характеристика об’єкта угоди (товару) 

Кількість товару одиниці вимірювання кількості; порядок визначення кількості; система 
мір та ваги; чи включаються тара та упакування у кількість товару; 
які організації визначають кількість товару; якими документами 
засвідчується кількість товару 

Базові умови 
поставки сторін 

вид транспорту та базисні умови постачання, які визначають обов’язки 
контрагентів щодо постачання товару і встановлюють момент переходу 
ризиків від однієї сторони до іншої, а також конкретний строк 
постачання товару або окремих його партій 

Ціна та загальна сума 
контракту 

базисні умови поставки; валюта ціни; рівень та спосіб фіксації ціни 
товару; загальна сума контракту 

Якість товару технічний рівень та якість товару, що постачається; документи та 
організації, які підтверджують якість товару; комерційні гарантії якості; 
перевірка якості або приймання товару на підприємствах постачальників 

Строк та умови 
поставки 

визначення строку поставки; повідомлення експортером імпортера 
про готовність товару до відвантаження та про здійснене відвантаження; 
повідомлення імпортером експортера про готовність прийняти товар; 
спеціальні застереження стосовно дострокової поставки; додаткові 
інструкції експортерам; визначення дати поставки; умови поставки товару 

Умови платежу валюта платежу; курс перерахунку валюти ціни у валюту платежу; 
види, форми та засоби розрахунків за поставлений товар; перелік 
товаророзпорядчих документів; заходи проти необґрунтованої 
затримки платежу та інших порушень 

Умови передавання-
приймання товару 

вид (характер) здавання-приймання; місце та строки здавання-приймання; 
способи здавання-приймання за кількістю та якістю 

Гарантії, претензії умови про надання гарантій та пред’явлення претензій щодо товару, 
який поставляється 

Пакування та маркі-
рування товару 

вид та характер пакування; якість, порядок, розмір пакування; спосіб 
оплати пакування; повернення контейнерів, зміст та реквізити 
маркування; порядок нанесення маркування 

Відвантаження 
товару 

взаємні зобов’язання продавця і покупця відносно повідомлення 
інформації про відвантаження; порядок виконання зобов’язань 

Санкції види санкцій, які можуть застосовувати покупці до продавців у 
зв’язку з невиконанням останніми умов контракту; види санкцій, 
які можуть застосовувати продавці до покупців у зв’язку з невиконанням 
останніми умов контракту; спосіб розрахунку конвенційного штрафу 
та/або збитків; максимальний розмір штрафу; умова про одностороннє 
анулювання контракту при невиконанні однієї із сторін зазначених 
обов’язків 

Початок структурно-логічної схеми 10.7 
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Страхування обов’язки продавця і покупця із страхування вантажу; тривалість і 
обсяг страхової гарантії; умови страхування; види ризиків, від яких 
має бути застрахований вантаж 

Форс-мажорні 
обставини 

вплив на перебіг виконання контрактів обставин, передбачити настання 
яких заздалегідь при укладенні контрактів сторони не мали можливості, 
оскільки вони виникають внаслідок непередбачених та невідворотних 
подій надзвичайного характеру 

Арбітраж порядок вирішення суперечок, що виникають між партнерами при 
виконанні контрактів, які вони не могли розв’язати договірним 
шляхом під час переговорів 

Інші умови умови про те, що після укладення контракту усе попереднє листування 
та переговори з питань контракту втрачають силу; умови договору, 
що визначають порядок його зміни або анулювання; умови про те, 
що усі додатки до контракту є його невід’ємною частиною; застереження 
про те, право якої країни буде застосовано до контракту; умова про 
необхідність збереження у таємниці від третіх осіб комерційної та 
іншої інформації, одержаної під час виконання контракту 

Юридичні адреси, 
поштові й платіжні 
реквізити сторін 

повні юридичні адреси сторін, які відповідають адресам, що містяться 
у зареєстрованих статутах підприємств сторін; імена представників 
сторін; банківські рахунки та адреси обслуговуючих банків 

Закінчення структурно-логічної схеми 10.7 

Структурно-логічна схема 10.7 

Контракт скріплюється підписами представників та печатками на 
останніх сторінках основного тексту та на кожному його додатку. Крім 
того, кожна сторінка основного тексту контракту та додатків парафуються 
підписантами або їх помічниками на свідчення того, що сторони 
згодні з умовами, записаними на цій сторінці, а також для того, щоб 
виключити можливі зловживання. 

 
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ 

 
Агентська фірма (agents firm) – фірма, яка виступає від імені та 

за кошт принципала. 
Акціонерне товариство (joint-stock company) – об’єднання капіталів 

шляхом випуску акцій, які є цінними паперами, причому відповідальність 
вкладника обмежуєтсья тільки сумою акцій. 
Асоціація країн-експортерів (association of exporting countries) – 

розповсюджена форма координації політики експортерів на світових 
товарних ринках, головною метою якої є підтримання цін на певному 
високому рівні. 
Біржа (exchange) – регулярно функціонуючий товарний ринок, на 

якому здійснюється торгівля цінними паперами. 
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Брокерська фірма (brokerage firm) – посередницька фірма, яка 
здійснює пошук і зведення контрагентів. 
Виконання контракту (contract execution) – процес реалізації узятих 

на себе зобов’язань: з боку продавця – у постачанні покупцеві товару, 
що є предметом контракту, з боку покупця – у сплаті встановленої ціни. 
Дистриб’ютор (distributor; distributing company) – фірма, яка 

здійснює в основному імпортні операції і виступає торговцем за договором 
на основі угоди про право на продаж. 
Зовнішньоекономічний контракт (external economic contract; 

foreign economic contract) – матеріально оформлена угода 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. 
Командитне товариство (limited partnership) – об’єднання двох 

чи кількох осіб, в якому одні учасники несуть відповідальність як своїм 
вкладом, так і своїм майном, інші вкладники (командисти) – тільки своїм 
вкладом. 
Кон’юнктура (state of the market; economic situation) – сукупність 

процесів, чинників та умов економічного життя, закономірні форми 
розвитку якого в умовах ринкового механізму визначаються балансом 
державного регулювання та конкуренції, незалежністю прийняття рішень 
споживачами, корпораціями і державними установами та підприємствами. 
Контракт (contract) – угода між двома сторонами, яка має на меті 

встановити законні відносини. 
Момент здійснення контракту (moment of contract realization) – 

момент, в який здійснено всі обов’язки за зазначеним контрактом, 
включаючи оформлення векселів або укладення кредитних угод. 
Повне товариство (universal partnership, general partnership) – 

об’єднання двох і більше осіб для здійснення підприємницької діяльності 
на основі особистої участі у справах. 
Товариство з обмеженою відповідальністю (Limited Liability 

Company (LLC)) – форма об’єднання капіталів, у якій учасники несуть 
відповідальність за зобов’язаннями тільки своїми вкладами, а не майном. 
Товарна біржа (commodity exchange) – організована асоціація 

торговців, котрі купують і продають на умовах негайної чи майбутньої 
поставки певних товарів. 
Транспортно-експедиторська фірма (forwarding company) – 

фірма, що спеціалізується на доставці товарів покупцеві, виконуючи 
доручення промислових, торгових та інших фірм. 
Фондова біржа (stock exchange; stock market; share market) – 

організований ринок, на якому продаються і купуються цінні папери. 
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ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ: 
 

Теми рефератів 
1. Світові ціни. Знижки на ціни у міжнародній комерційній практиці. 
2. Укладення контракту як підсумковий результат будь-якої зовнішньо-

економічної операції. 
3. Політико-правові аспекти здійснення зовнішньоекономічних операцій. 
4. Розподіл зобов’язань між продавцем і покупцем під час поставок 

товару на умовах ІНКОТЕРМС. 
5. Страхування як важливий фактор захисту та зменшення ризику 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності. 
6. Відповідальність за здійснення операцій у міжнародній практиці. 

 
Тести для самоконтролю 

1. Під час укладання зовнішньоторгової угоди сторони повинні 
обумовити та узгодити, право якої держави використовуватиметься 
для регулювання форми угоди. За відсутності такої згоди: 

а) до контракту застосовується право країни, де засновано, розташовано 
штаб-квартиру чи основне місце діяльності сторони угоди; 

б) до контракту застосовується право країни, яка є виробником товару; 
в) до контракту застосовується право країни, яка є постачальником 

товару; 
г) до контракту застосовується право країни, яка є покупцем товару. 
 
2. Які умови контракту передбачають, що при порушенні їх однією 

стороною зі сторін інша не має права розірвати угоду, зате може 
вимагати виконання контрактних зобов’язань і застосовувати штрафні 
санкції, якщо це не передбачено контрактом? 

а) обов’язкові; 
б) додаткові; 
в) універсальні; 
г) індивідуальні. 
 
3. Яким з умов зовнішньоторговельного контракту притаманні наступні 

елементи – здавання-приймання товару; страховка; відвантажувальні 
документи; гарантії; пакування та маркування; форс-мажорні обставини; 
арбітраж? 

а) обов’язковим; 
б) додатковим; 
в) універсальним; 
г) індивідуальним. 
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4. Окремі умови зовнішньоторговельного контракту мають свою 
специфіку. До таких умов належать: 

а) місце виконання контракту; 
б) ціна; 
в) фінансові умови; 
г) комерційні документи. 
 
5. До покупця переходить право власності на товар і, відповідно, ризик 

випадкової втрати придбаного майна: 
а) з моменту передачі йому товару; 
б) з моменту здавання товару транспортній організації чи пошті 

для відправлення покупцю; 
в) за узгодженням сторін; 
г) у місці виконання контракту. 
 
6. Ціни, за якими проводяться великі комерційні експортно-імпортні 

операції в основних центрах світової торгівлі з платежами у вільно-
конвертованій валюті носять назву: 

а) опубліковані ціни; 
б) світові ціни; 
в) зовнішньоторговельні ціни; 
г) ціна контракту. 
 
7. Ціни товарів у внутрішній оптовій чи зовнішній торгівлі різних 

країн, що публікуються у друкованих виданнях –це: 
а) біржові котирування; 
б) ціни аукціонів; 
в) ціни попередніх угод; 
г) індикативні ціни. 
 
8. При якому з методів вивчення ринку службовці фірми обробляють 

велику кількість матеріалу, аналізуючи бюлетені бірж, торгових палат, 
матеріали власних агентів? 

а) метод пробного продажу; 
б) метод замовлення інформації у спеціальних інформаційних агенствах; 
в) метод безпосереднього вивчення ринку; 
г) кабінетний метод. 
 
9. Об’єднання двох і більше осіб для здійснення підприємницької 

діяльності на основі публічної участі у справах – це: 
а) повне товариство; 
б) компанія; 
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в) акціонерне товариство; 
г) корпорація. 
 
10. Яка знижка надається продавцем своїм постійним агентам за 

реалізацію певної кількості товару? 
а) дилерська знижка; 
б) бонусна знижка; 
в) знижка за оборот; 
г) оптова знижка. 
 
11. Які види розрахунків використовуються у міжнародній практиці? 
а) розрахунки готівкою; 
б) безготівкові розрахунки; 
в) розрахунки в кредит; 
г) банківські перекази. 
 
12. Який акредитив автоматично відновлюється на попередніх умовах 

після використання початкової суми й отримання виконуючим банком 
відшкодування? 

а) відзивний; 
б) безвідзивний; 
в) підтверджений; 
г) револьверний. 
 
13. Банківська розрахункова операція, за допомогою якої банк за 

дорученням свого клієнта (експортера) отримує на основі розрахункових 
документів належні клієнтові кошти від платника (імпортера): 

а) акредитив; 
б) інкасо; 
в) банківський переказ; 
г) гарантія банку. 
 
14. Розрахункова банківська операція, яка реалізується через 

спрямування платіжного доручення від одного банку до іншого: 
а) акредитив; 
б) інкасо; 
в) банківський переказ; 
г) гарантія банку. 
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15. Система «СВІФТ» – це: 
а) система електронної обробки даних; 
б) організаційна форма передачі даних між банками-кореспондентами 

у міжнародному платіжному обороті; 
в) всесвітній міжбанківський фінансовий телезв’язок; 
г) система захисту від валютних втрат. 
 

РЕЗЮМЕ 
 

Підставою для здійснення зовнішньоекономічної операції є договір 
(контракт) – письмово оформлена угода двох або більше суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів, спямована 
на встановлення, зміну або припинення їхніх взаємних прав і обов’язків 
у зовнішньоекономічній діяльності. 

У міжнародній практиці існують такі форми викладу зовнішньо-
торговельних контрактів, як виклад статей контракту друкарським 
способом, поділ статей контракту на узгоджені і неузгоджені та типова 
форма. 

Укладенню контракту передують вибір ринку та його вивчення, 
вибір контрагента, проведення попередніх переговорів. 

Права, обов’язки і відповідальність партнерів за угодою (контрактом) 
згруповані в окремих розділах: 

преамбула (визначення сторін); предмет контракту; кількість (або 
ціна та кількість), базові умови поставки товарів; ціна та загальна сума 
контракту; якість товару; строк та умови поставки; умови платежу; 
умови передавання-приймання товару; гарантії, претензії; пакування 
та маркування товару; відвантажування товару; санкції; страхування; 
форс-мажорні обставини, арбітраж; інші умови, юридичні адреси, 
поштові й платіжні реквізити сторін. 

 
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 
1. Яким чином здійснюється підготовка до укладення контракту? 
2. Охарактеризуйте процес укладання та виконання контракту. 
3. Які існують види зовнішньоторговельних контрактів? 
4. Опишіть структуру зовнішньоторговельного контракту. 
5. Яке значення у договорі купівлі-продажу має місце його виконання? 
6. Які ціни застосовуються у міжнародній комерційній практиці? 
7. Назвіть види платежів у міжнародній практиці. 
8. Які зовнішньоторговельні документи підтверджують виконання 

контракту? 
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