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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У сучасну епоху, яка характеризується глобалізацією ділової сфери 

людства й появою безлічі питань щодо ефективних методів спілкування та 

розвитку ділових стосунків, одним із найбільш актуальних напрямків у 

лінгвістиці стає дослідження текстів офіційно-ділової документації.  

Лінгвістичні дослідження офіційно-ділової комунікації, виконувані в 

межах нової когнітивно-комунікативної парадигми, спрямовані на вивчення 

лексико-граматичних і стилістичних особливостей англійськомовних документів 

(Ж. Л. Біленко, В. В. Калюжная, Г. Б. Кучик, K. Wilson), особливостей мови сучасних 

ділових документів (А. Ф. Марахова, W. Judd), структурно-композиційних особливостей 

ділового листа (І. П. Борковська, І. Б. Руберт), прагматичного потенціалу текстів ділових 

документів (І. П. Борковська, І. В. Драбкіна, І. Б. Руберт, І. Р. Шведова), специфіки ділового 

дискурсу загалом як одного з інституційних типів дискурсу (Н. І. Андрейчук, 

О. О. Декало), практичних і структурно-семантичних особливостей міжнародного 

договору (C. Є. Максимов), лінгвопрагматичних та лінгвокогнітивних аспектів 

комерційних контрактів (Н. Г. Наумова), функціонально-стильових характеристик 

ділового дискурсу (Л. П. Науменко); на дослідження специфіки англомовного офіційно-

ділового дискурсу (К. А. Лут, В. Л. Романюк, B. Gunnarsson, P. Rogerson-Revell, 

A. Trosborg), на вивчення особливостей функціонування окремих компонентів 

комунікації в діловому дискурсі (Л. В. Солощук), на опис тематичних моделей 

англійськомовного ділового дискурсу (В. І. Юшкевич), когнітивних моделей та фреймів 

ділового дискурсу (C. А. Жаботинська, Т. О. Ширяєва); на встановлення загальних 

характеристик професійної ділової комунікації (Г. Г. Буркитбаєва, І. М. Шеїна, 

R. B. Adler, N. М. Chadessy). 

Утім англійськомовна митна документація як важливий складник 

офіційно-ділового дискурсу ще не була об’єктом системного комплексного 

вивчення з позиції структури, семантики та прагматики. Залишається не 

розкритою й когнітивна природа митного документу в сучасній англійській мові. 

Актуальність теми дослідження зумовлена інтенсивним зростанням інтересу 

науковців до офіційно-ділового дискурсу та відсутністю досліджень, присвячених 

вивченню сучасних англійськомовних текстів митних документів. Глобалізація світової 

економіки, розширення ринкових відносин між країнами світу зумовлює потребу 

багатогранного дослідження документів цього комплексу як у руслі специфіки 

структурної та семантичної організації, так і в плані вивчення когнітивно-прагматичних 

параметрів означених текстів. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дослідження виконано в руслі комплексної міжкафедральної наукової теми 

факультету іноземної філології Запорізького національного університету 

«Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 

мовних одиниць», затвердженої Міністерством освіти і науки України (код 

державної реєстрації 0113U000807). Тему дисертації затверджено науково-

технічною радою Запорізького національного університету (протокол № 4 від 18 

грудня 2013 р.) й уточнено (протокол №3 від 20 жовтня 2016 р.). 
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Мета дослідження полягає у встановленні структурних, лексико-

семантичних, когнітивно-прагматичних характеристик текстів англійськомовних 

митних документів. 

Поставлена мета передбачає виконання таких завдань: 

–  систематизувати й узагальнити теоретичні засади дослідження 

англійськомовного митного документа; 

–  установити місце та роль митних документів у системі класифікації 

текстів офіційно-ділового дискурсу; 

–  виокремити жанри англійськомовної митної документації; 

–  сформувати польову структуру комплексу англійськомовних митних 

документів; 

–  з’ясувати специфіку морфологічного, синтаксичного та лексичного рівня 

текстів англійськомовної митної документації; 

–  визначити особливості композиційної структури текстів 

англійськомовних митних документів та розкрити їхню прагматичну 

значущість;  

–  описати мережну модель базового фрейму «Транспортування»; 

–  схарактеризувати особливості комунікативної моделі митного документа. 

Об’єктом дослідження виступають сучасні англійськомовні митні 

документи. 

Предмет аналізу – структурно-семантичні та когнітивно-прагматичні 

аспекти англійськомовної митної документації. 

Матеріалом дослідження слугували англійськомовні митні документи – 

пасажирські декларації, вантажні декларації, АТА карнети, сертифікати 

походження, фітосанітарні сертифікати, сертифікати якості, інвойси та 

проформа-інвойси (загалом 783 документи), які було відібрано методом 

cуцільної вибірки з офіційних сайтів інтернет-ресурсів митних організацій та 

отримано в офіційних митних установах України. Загальний обсяг текстів 

становить 1935 сторінок. 

Теоретико-методологічною базою дисертаційного дослідження 

виступають фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних науковців у таких 

галузях: дискурсологія й теорія комунікації (Н. І. Андрейчук, Н. Д. Арутюнова, 

О. С. Кубрякова, Е. Бенвеніст, В. Г. Борботько, Р. Водак, Т. А. ван Дейк, 

В. З. Дем’янков, В. Дресслер, А. П. Загнітко, В. І. Карасик, М. Л. Макаров, 

О. О. Селіванова, В. Стабс, Л. Дж. Філліпс, І. С. Шевченко, В. Є. Чернявська, 

R. Beagrande, G. Brown, M. Coulthard, J. Sinclair, D. Tannen); жанрологія 

(Т. В. Анісімова, М. М. Бахтін, А. Г. Баранов, Ф. С. Бацевич, А. Д. Бєлова, 

Г. Вержбицька, В. I. Карасик, М. М. Кожина, Р. С. Помірко, А. Й. Паславська, 

О. П. Сологуб, Т. В. Шмельова, В. Є. Чернявська, Т. В. Яхонтова, V. K. Bhatia, 

J. Swales та ін.); прагмалінгвістика (Н. С. Валгіна, В. Дреcслер, А. П. Загнітко, 

В. Матезіус, Н. О. Меркулова, Ю. Г. Панкрац, Н. В. Рафікова, Є. А. Реферовська, 

О. І. Смирницький, F. Danes, D. M. Levy, F. Liedtke); когнітивна лінгвістика 

(Л. В. Бабіна, Л. О. Бутакова, І. В. Богословська, Н. Н. Болдирєв, 
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C. А. Жаботинська, А. О. Кібрік, К. Я. Кусько, М. Мінський, Ю. Г. Панкрац, 

З. Д. Попова, І. О. Стернин, Ч. Філмор, T. Ensink, R. W. Langacker, J. Nuyts). 

Методологія дослідження зумовила доцільність використання комплексної 

методики, зокрема методів синтезу й аналізу – для здійснення теоретичного 

узагальнення сучасних наукових праць; методу суцільної вибірки – для 

формування досліджуваного масиву митних документів; описового та 

порівняльного методів – для виокремлення типологійних ознак та структурних 

компонентів; фреймового аналізу – для відтворення системи фреймів, властивих 

діловому дискурсивному простору; метод структурно-семантичного аналізу – 

для виокремлення структурних складників документів та визначення їхнього 

змістовно-смислового наповнення; жанрово-стилістичний метод – з метою 

встановлення видів і жанрів митної документації; контент-аналіз – для 

отримання дійсних кількісних характеристик лексичного та морфологічного 

рівнів; контекстуально-інтерпретаційний метод – для аналізу значень, які 

створюють певні морфологічні одиниці; метод дискурсивного аналізу – для 

визначення стратегій і тактик комплексу; трансформаційний метод  – для 

реконструкції синтаксичних структур анкетних сегментів митних документів. 

Наукова новизна дослідження визначається тим, що в ньому вперше: 

– виокремлено англійськомовні митні документи як окремий вид у системі 

текстів англійськомовного офіційно-ділового дискурсу; 

– визначено роль і місце англійськомовних митних документів в офіційно-

діловому дискурсі; 

– з’ясовано жанрово-мовленнєву та композиційно-структурну організацію 

комплексу англійськомовної митної документації; 

– здійснено аналіз текстів англійськомовних митних документів з погляду 

лексико-семантичних і морфологічних особливостей; 

– схарактеризовано частотність використання спеціальної лексики в текстах 

англійськомовних митних документів; 

– виявлено стилістичні особливості масиву англійськомовної митної 

документації; 

– доповнено когнітивну модель організації знань ділової людини; 

– описано когнітивну організацію англійськомовних митних документів. 

Наукову новизну одержаних результатів узагальнюють такі положення: 

1. Англійськомовний митний документ – це не окрема текстова одиниця, а 

складник офіційно-ділового дискурсу, що є стандартизованим текстом, 

призначеним для передавання та збереження ділової інформації з метою 

забезпечення ефективного управління митними процедурами. 

2. Масив офіційно-ділових текстів, який супроводжує митні процедури, 

становить єдиний комплекс, що діє як ієрархічна система. Він представлений 

чотирма основними видами митних документів: декларації, сертифікати, 

комерційні документи та документи, що забезпечують пільгове оподаткування. 

3. Жанрова система комплексу англійськомовних митних документів 

презентується в такому вигляді: пасажирська декларація (Customs Declaration); 

вантажна декларація (Cargo/Goods Declaration); сертифікат походження 
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(Certificate of Origin), сертифікат якості (Certificate of Quality), сертифікат 

зважування (Weight List), фітосанітарний сертифікат (Phytosanitary Certificate); 

інвойс (Invoice), проформа-інвойс (Proforma-Invoice); АТА карнет (ATA Carnet). 

4. Лексичний склад масиву англійськомовної митної документації 

представлений кількома шарами лексики, варіювання яких безпосередньо 

визначається жанровою приналежністю документу. Митна термінологія 

виступає не лише стрижнем лексичного складу, а й основним когезійним 

чинником такого комплексу. 

5. Процес структурування інформаційного простору в ході формування 

текстів масиву англійськомовної митної документації відбувається в межах 

системи фреймів ділового дискурсу з активацією пропозицій базового фрейму 

«Транспортування». Структурування інформації здійснюється в результаті 

поєднання предметних, ідентифікаційних, посесивних та акціональних 

пропозиціональних схем у різні конфігурації залежно від виду митного 

документа. 

6. Створення документа в комплексі англійськомовної митної 

документації – багатоетапна реверсна процедура, для якої характерна почергова 

зміна ролей адресанта й адресата. 

Теоретична значущість дисертаційної праці полягає в розробленні етапів 

створення текстів англійськомовних митних документів, їхньої інтерпретації та 

специфіки функціонування як окремого виду в системі текстів офіційно-

ділового дискурсу. Результати дослідження є внеском у такі галузі лінгвістики, 

як синтаксис, лексикологія та стилістика англійської мови. Висновки дисертації 

сприятимуть розбудові теорії когнітивної лінгвістики (вдосконалення 

когнітивної моделі ділового дискурсу), прикладної лінгвістики (виокремлення 

жанрів комплексу англійськомовних митних документів), прагмалінгвістики 

(характеристика структурних особливостей англійськомовної митної 

документації, визначення прагматичного потенціалу текстотипу «митний 

документ»). 

Практична цінність роботи полягає в можливості використання її 

результатів у навчальному процесі вищих навчальних закладів: для проведення 

спецкурсів з англійської ділової мови («Business English», «Business 

Communication», «Англійська мова для спеціальних цілей») або у викладанні 

дисципліни «Англійська мова фахового спрямування» для спеціалістів митної 

справи. Окремі матеріали дослідження можуть бути корисними під час 

створення посібників та підручників з питань специфіки укладання 

англійськомовної документації. 

Апробація основних положень і результатів дослідження здійснювалася на 

міжнародних конференціях: «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» 

(Харків, 2013); «Актуальні проблеми функціонування мови та літератури в 

сучасному поліетнічному суспільстві» (Мелітополь, 2014, 2016); «Іноземна 

філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2014); «Мови і світ: дослідження та 

викладання» (Кіровоград, 2015); «Сучасні тенденції науки та освіти: 

дослідження германських, романських мов та перекладознавства» (Миколаїв, 
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2015); «Актуальні проблеми термінології, перекладу і філології: виклики та 

перспективи» (Чернівці, 2016). Окремі розділи й дисертація загалом апробована 

на щорічних підсумкових конференціях професорсько-викладацького складу 

Запорізького національного університету (2013 – 2017 рр.); на засіданнях 

кафедри англійської філології (2013 – 2017 рр.). 

Публікації. Основні положення дисертаційного дослідження викладено в 

11 одноосібних публікаціях автора, з них: 8 статей у фахових виданнях України 

(3,48 др. арк.), 1 стаття у зарубіжному виданні (0,43 др. арк.), а також тези та 

матеріали доповідей на міжнародних наукових і науково-практичних 

конференціях (0,19 др. арк.). Загальний обсяг публікацій становить 4,1 др. арк.. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (271 найменування вітчизняних і зарубіжних авторів), 

списку лексикографічних джерел (23 позиції), джерел фактичного матеріалу (11 

позицій) та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 304 сторінки, із них 

199 сторінок основного тексту.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету й завдання, 

визначено об’єкт і предмет дослідження, схарактеризовано матеріал і методи 

його аналізу, висвітлено наукову новизну, теоретичне й практичне значення 

отриманих результатів, представлено відомості про апробацію, публікації та 

структуру дисертаційного дослідження. 

У першому розділі «Теоретичні засади дослідження англійськомовних 

митних документів» визначено поняття «дискурс» (1.1); проаналізовано наявні 

класифікації дискурсу (1.2); з’ясовано типові риси офіційно-ділового дискурсу 

(1.3); встановлено роль і місце митних документів в офіційно-діловому дискурсі 

(1.4); схарактеризовано фреймову модель ділового дискурсу та обґрунтовано 

доповнення її додатковим фреймом «Транспортування» (1.5); окреслено 

комплекс підходів і методів, застосованих для аналізу масиву англійськомовної 

митної документації. 

Поняття «дискурс» широко використовують у різних галузях науки. Як 

результат, фіксується безліч його інтерпретацій. Кожна з наук знаходить свої 

специфічні риси, однак єдиним принципом, що поєднує ці трактування, є 

комунікативна дія. Значного поширення цей термін набув і в лінгвістиці 

(Е. Бенвеніст, Т. А. ван Дейк, О. О. Селіванова, М. Фуко, В. Є. Чернявська, 

W. Dressler, D. Schiffrin, P. A. Seueren, M. Stubbs).  

У нашому дослідженні дискурс розуміємо як багатогранний динамічний 

феномен, що презентує когнітивно-комунікативну діяльність як процес 

спілкування та його «продукт» – текст із урахуванням лінгвальних та 

екстралінгвальних чинників. Різниця між дискурсом і текстом увиразнюється, 

якщо розглядати дискурс як процес мовної діяльності, а текст – як форму його 

перебігу. Текст виступає носієм та накопичувачем інформації. Натомість 
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дискурс не може зберігати інформацію та не має можливості бути відтвореним 

знову, як текст. 

Документ розглядаємо як вербальний результат офіційно-ділової 

дискурсивної діяльності, що передувала його появі. Він породжується 

відповідними інститутами з метою збирання, організації та систематизації 

певної інформації. Документ – це текст певного жанру, який «є елементом 

писемного ділового спілкування та має юридичну силу» (Б. С. Шварцкопф). 

Текст розуміють як основу ділового документа, яку складають об’єднані змістом 

речення згідно з певними правилами мовної системи. Мовленнєві жанри 

визначають закріплені в суспільному обігу моделі відображення світу, певні 

ситуації спілкування. Жанр ділового дискурсу – це стереотип певної ситуації, 

застосований для вирішення питань ділової сфери. 

Офіційно-діловий дискурс ідентифікуємо як мовленнєво-розумову 

діяльність, що має статусно-марковану професійну спрямованість, мета якої – 

вирішення певних питань ділової сфери. До базових ознак такого спілкування 

належить офіційність. Мова ділового дискурсу позначена своєю специфікою, 

вона стає своєрідним кодом, унікальність якого виражається в широкому 

вживанні стійких клішованих утворень, використанні термінології, 

номенклатурних найменувань, наявності особливого фонду лексики (різного 

набору шарів лексики для кожного окремого напрямку ділової комунікації) та 

абревіатур.  

Офіційно-діловий дискурс представлений системою текстів. Залежно від 

царини застосування та стилістичної своєрідності було здійснено поділ 

офіційно-ділових текстів на дипломатичні, військові та бізнес-документацію. До 

ділової документації зараховано й митні документи як такі, що мають усі риси 

офіційно-ділових текстів, оформлені посадовими особами та супроводжують 

етапи митних операцій, пов’язаних із транспортуванням осіб/вантажу через 

кордон держави. 

Масив англійськомовних митних документів було класифіковано згідно з 

практичними цілями та інформацією, наявною в цих текстах. Виокремлено 

чотири види митних документів: декларації, сертифікати, комерційні документи 

та документи, що забезпечують пільгове оподаткування. 

На етапі встановлення специфіки когнітивно-семантичної організації 

офіційно-ділового дискурсу проаналізовано фреймову модель ділового 

дискурсу, яку запропонувала дослідниця Т. О. Ширяєва, та обґрунтовано 

доцільність доповнення цієї структури додатковим фреймом – 

«Транспортування». Загальну характеристику фрейму «Транспортування» 

подано у такому вигляді: 

  процес, що являє собою мотивовану взаємодію між постачальником та 

одержувачем або постачальником/особою та державною установою з метою 

транспортування товару/особи в ситуації, коли цей процес пов’язує сторони 

взаємними зобов’язаннями, встановлює законні межі їхніх дій; 

  предметом взаємодії виступає певний об’єкт: товар/особа, 

наділений/наділена чіткими якостями та характеристиками; 
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  результатом узаємодії сторін виступає документ, що може мати вигляд 

вантажної декларації, якщо об’єктом є товар, або пасажирської митної 

декларації, де центром спільних дій є будь-яка фізична особа, яка перетинає 

кордон; 

  площина такої взаємодії лежить у сфері ділових стосунків. 

 Додавання фрейму «Транспортування» в модель ділового дискурсу дало 

змогу подати організацію знань учасника ділової спільноти більш повно та 

зрозуміти місце в цій системі фреймів великого інформаційного пласту, 

причетного до типових ситуацій ділової людини, що пов’язані з митними 

процедурами. 

У другому розділі «Структурно-семантичні параметри 

англійськомовних митних документів» здійснено жанрову диференціацію 

комплексу сучасної англійськомовної митної документації (2.1); побудовано та 

описано польову структуру масиву англійськомовних митних документів (2.2); 

репрезентовано основні морфологічні особливості (2.3); схарактеризовано 

специфіку синтаксичного рівня (2.4); установлено лексичні особливості 

комплексу англійськомовних митних документів (2.5). 

У межах офіційно-ділового дискурсу діє складна й різноманітна система 

жанрів. Вона має динамічний характер, що зумовлено постійною появою нових 

напрямків ділової діяльності людства. Установлено, що комплекс 

англійськомовної митної документації є одним зі складників цієї системи. Після 

розгляду та аналізу підходів до встановлення орієнтирів щодо напрямків 

визначення жанрів (Т. В. Анісімова, Н. Д. Арутюнова, А. Г. Баранов, 

М. М. Бахтін, В. В. Демент’єв, О. М. Ільченко, О. Б. Сиротиніна, 

Т. В. Шмельова, Т. В. Яхонтова, V. K. Bhatia, J. Swales, D. Tannen), здійснено 

розмежування жанрів комплексу англійськомовної митної документації за 

такими домінантними ознаками: комунікативна мета, типовий зміст, формально-

композиційна структура жанру та мовні особливості тексту документа.  

Жанрову диференціацію масиву англійськомовної митної документації, 

яку розроблено в процесі дослідження, можна представити в такому вигляді: 

пасажирська декларація (Customs Declaration), вантажна декларація 

(Cargo/Goods Declaration) – належать до виду декларацій; сертифікат 

походження (Certificate of Origin), сертифікат якості (Certificate of Quality), 

сертифікат зважування (Weight List), фітосанітарний сертифікат (Phytosanitary 

Certificate) – до виду сертифікатів; інвойс (Invoice), проформа-інвойс (Proforma-

Invoice) – до виду комерційних документів; АТА карнет (ATA Carnet) – до виду 

митних документів, що забезпечують пільгове оподаткування. 

Створення польової структури масиву англійськомовних митних 

документів дозволило встановити, що ядерними елементами конструкту 

виступають ті англійськомовні митні тексти, які є основними регулятивними 

документами в митному процесі (Declaration, Cargo Declaration, ATA Carnet). 

Приядерними жанрами (Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate) виступили 

ті, що виконують другорядні функції та частково дублюють тексти, розташовані 

в ядрі моделі. 
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У результаті застосування контент-аналізу виявлено, що базис корпусу 

текстів англійськомовних митних документів становлять іменники (31054), 

дієслова (7017), дієприкметники (3150) та числівники (1906). 

Специфіка текстів англійськомовної митної документації, що спрямовані 

на обслуговування міжнародних відносин і стосуються питань законного 

перевезення товарів чи перетину кордону особами, потребує фокусування уваги 

на характеристиках товару, його технічних параметрах або конкретних даних 

про особу й обґрунтовує номінативний характер мови таких документів. 

Уживання часових форм дієслова або модальних дієслів в інструктивних 

частинах англійськомовного митного документа дозволяє здійснити вплив на 

реципієнта, окреслити законні рамки його дій, попередити про наслідки в разі 

порушення митних правил. Завдяки цьому формується значення можливості, 

необхідності та припущення, з’являється тональність рекомендацій щодо 

виконання певних дій, тобто всі необхідні відтінки значень, які моделюють 

регулятивний характер документа.  

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що корегування дій реципієнта під 

час заповнення англійськомовних митних документів відбувається за допомогою 

використання переважно таких часових форм, як Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect та Future Simple (табл. 1). 

 

Часові форми Кількісні показники 

Present Simple 1870 (75,71%) 

Present Continuous 160 (6,48%) 

Present Perfect 290 (11,74%) 

Future Simple 150 (6,07%) 

Загальна кількість речень 2470 (100%) 

 

Таблиця 1. Використання часових форм у комплексі англійськомовної митної 

документації. 

 

Широке вживання презентних форм у таких документах прагматично 

зумовлено необхідністю отримання конкретних фактів, потрібних для митного 

процесу. 

Використання дієприкметників у текстах англійськомовної митної 

документації дає змогу: одержати граматично уніфіковане оформлення ситуацій, 

пов’язаних із митними процесами; реалізувати належний уплив на реципієнта, 

наближуючи й «накреслюючи» майбутній відбір та розміщення подальших 

змінних компонентів тексту митного документа; максимально стисло 

сформулювати додаткову інформацію про предмет або особу, уникаючи 

складних зворотів у тих сегментах тексту, де це дуже необхідно для стислого 

подання та збирання інформації. 
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Уживання числівників забезпечує більш повне інформаційне 

навантаження тексту документа, деталізацію повідомлення та компресійну 

презентацію відомостей митного документа. 

Функціональна спрямованість числівників у текстах англійськомовної 

митної документації зумовила об’єднання їх у такі групи: 

1) ті, що забезпечують виклад числових даних про декларанта або 

вантаж: NO PKGS: 416 BALES; USD 1800 00/MT; Contract NO. 82/01-98 

(Invoice); 

2) ті, що виконують функцію внутрішньотекстових демаркаторів для 

рубрикації тексту документа (задля полегшення сприйняття адресатом даних, 

відмежування однієї інформації від іншої, встановлення логічної послідовності 

тематичних підблоків): 1. Name and address of exporter ________ ; 2. 

PHYTOSANITARY CERTIFICATE ; 3. Declared name and address of consignee; 4. 

To quarantine and Plant Protection Organization of __________(country) 

(Phytosanitary Certificate); 

3) ті, що вживаються для оформлення реквізитів документа: No. 

GT98036; Date: MAY. 25. 1998; Invoice no P400090 31. 08. 04 (Invoice); Reference 

№___ (Certificate of Origin); US89/88- SAMPL (ATA Carnet). 

Аналіз морфологічного рівня англійськомовних митних документів дав 

змогу виявити ряд особливостей цих текстів: 

1) номінативна спрямованість; 

2) деперсоніфікований характер більшості текстів англійськомовних 

митних документів; 

3) уникання дієслівних форм в анкетних частинах митних документів, які 

спрямовані на збирання даних про вантаж або персону; 

4) імпліцитне подавання дієслівних форм в анкетних сегментах для 

збереження правильного сприйняття даних та забезпечення інформаційної 

ємності документа; 

5) створення аргументативно-прескриптивного фону інструктивних частин 

митних декларацій у результаті комплексної взаємодії модальних дієслів, 

пасивних конструкцій, умовних речень та додаткових включень у форматі 

митного документа. 

Комплекс англійськомовної митної документації має специфічний спосіб 

просторової організації. До типових особливостей такої організації належать 

комбінована структура документів (анкетні та інструктивні частини тексту), 

графічний поділ англійськомовних митних документів на підблоки (Customs 

Declaration, Cargo Declaration, Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, 

Certificate of Quality, ATA Carnet), їхній нумераційний та літерний супровід; 

візуально-фіксоване розташування фрагментів тексту документа (Certificate of 

Quality, Weight List). У такий спосіб виформовується логічний ряд сприйняття 

інформації, спрощене подавання заданих форматом документа даних та їхнє 

подальше доповнення. 

Структура англійськомовних митних документів містить стислий 

формуляр, що репрезентує незмінну інформацію у вигляді номінативних 
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одиниць, котрі адресат сприймає як типові елементи ділового мовлення, що 

потребують подальшого формування варіабельних частин тексту документа.  

Задані, усталені частини тексту документа (Shipper, Consignee, Airport of 

Departure, Airport of Destination, Quantity and type of packing, Name/Title of 

Signatory, Air Waybill No., Signature of Declarant, Name/Status of Declarant, Freight 

forwarder’s reference), як домінантні центри, координують уведення потрібної 

комплементарної інформації в текст документа, спонукаючи адресата до 

співавторства. Змінні частини уточнюють, доповнюють лаконічну інформацію 

незмінних сегментів, утворюючи одне синтаксичне ціле. Вони виступають як 

граматично підпорядковані складники ланцюга повідомлення, як «компресори» 

значного обсягу інформації, позбавляючи текст документа зайвих відомостей та 

концентруючись на суттєвій інформації. Скріплення постійних та змінних 

компонентів відбувається завдяки імпліцитно представленій формі дієслова to be 

на зразок простого речення: (Intended Use of Goods Exhibitions and Fairs 

Intended Use of Goods is Exhibitions and Fairs).  

Мова текстів комплексу англійськомовної митної документації – це 

змішана, різнорідна єдність, у якій фундаментом виступає загальновживана 

лексика name, family, country, transport, cats, dogs, cigarettes, journey, father, 

mother, children, plants, fruits, vegetables, animals тощо), котра співіснує зі 

спеціальною. Стрижнем спеціальної лексики цього масиву виступає митна 

термінологія: Customs Declaration, declare, import, export, exporter, customs duty, 

duty-free exemption, prohibited items, Border Protection, Customs clearance, 

Customs inspection, U.S.Customs and Border Protection, Customs and Border 

Protection Officer, Customs Law, customs procedures, customs agent, customs 

warehouse, customs code.  

Частота використання митних термінів у межах комплексу різниться 

залежно від жанру митного документа. Максимальне накопичення таких 

лексичних одиниць спостерігається в центральних жанрах цього комплексу – в 

митних деклараціях (Customs Declaration, Goods/Cargo Declaration) – 6,4–6,3%, 

мінімальне – у периферійних митних документах (Invoice, Proforma-Invoice) – 

1,3–1,4%. 

У третьому розділі «Когнітивно-прагматичні виміри англійськомовної 

митної документації» представлено аналіз когнітивної організації 

англійськомовних митних документів (3.1); виявлено структурні особливості 

англійськомовних митних документів із з’ясуванням настанов окремих його 

сегментів, що формують глобальний прагматичний ефект митного документа  

загалом; визначено стратегії й тактики, які застосовуються для створення 

англійськомовної митної документації (3.2); описано інтерактивну модель 

комунікації у процесі створення англійськомовного митного документа (3.3). 

Вивчення англійськомовної митної документації в когнітивно-

прагматичному аспекті дозволило відобразити набір схем, типових для 

аранжування інформаційного простору в момент створення таких текстів. 

Установлено, що процес структурування інформації відбувається за допомогою 

предметних пропозиціональних схем: ЩОСЬ – агенс (вантаж/cargo) Є СТІЛЬКИ 
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(вага/weight), Є (опис/description), існує (види пакування/kind of packages), існує 

ДЕ (контейнер/судно/container/vessel); акціональних пропозиціональних схем: 

ХТОСЬ (I) – агенс діє (декларую/declare); посесивних пропозиціональних схем: 

ХТОСЬ (You) – власник має ЩОСЬ (have any unaccompanied article) – власність; 

ідентифікаційних пропозиціональних схем: ЩОСЬ (Packaging details) є ЩОСЬ 

(номер, вид, маркування тощо).  

Зафіксовано випадки розширення пропозицій акціонального фрейму за 

рахунок «діє/робить якщо, незважаючи на» – передумови (умови, поступки): If 

you have answered yes, please declare the aggregate amount in USD; If the 

consignment consist of more than one UN Number in a single shipping container, 

segregation checks will need to be done before acceptance; темпоральних слотів 

(C. А. Жаботинська): Number of days you are staying in Mexico ____ . 

Специфічною ознакою пропозиціональних схем фреймової мережі 

«Транспортування» слід вважати ідентичність певних початкових елементів 

предметних та ідентифікаційних схем, які задаються самим форматом документа 

й повторюються для активізування інформації впродовж усього комплексу 

англійськомовних митних документів. 

Формування варіацій цих схем відбувається за рахунок зміни останнього 

компонента пропозиціональної схеми. У такий спосіб зміст повідомлення 

сприймається як певна стереотипна схема, а її продовженням є частина, яка 

характеризує певне явище або предмет, що має відношення до процесу митного 

контролю. 

Установлено, що основним компонентом типових пропозиціональних схем 

фреймової мережі «Транспортування» є категорія предмета (ХТОСЬ/ЩОСЬ). 

Особливістю вживання акціональних пропозиціональних схем слід 

вважати їхнє застосування (переважно) в наборі пропозицій основного та 

завершального сегментів англійськомовних митних документів. 

Посесивні пропозиціональні схеми фіксуються лише з конфігурацією 

предметних, ідентифікаційних та акціональних схем під час аранжування 

інформаційного простору Customs Declaration та Cargo Declaration. 

Дослідження структурних особливостей виявило типовий поділ 

англійськомовних митних документів на такі блоки: вступний (або 

інтродуктивний), основний та завершальний. Процес формування 

прагматичного потенціалу текстотипу «митний документ» відбувається 

поступово в результаті актуалізації прагматичних настанов кожного з блоків 

тексту.  

Під текстотипом, услід за А. Г. Барановим і Х. М. Глушко, розуміємо 

«згортку певної кількості реальних текстів», «комплексні зразки мовної 

комунікації, які традиційно використовуються для досягнення певних 

комунікативних цілей у типових умовах спілкування, мають загальну 

прагматичну настанову та володіють спільними, взаємообумовленими ознаками 

на різних рівнях текстової структури». Текстотипом «митний документ» 

визначено «згортку» текстів митної документації, які використовуються для 
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супроводження митних процедур і характеризуються спільними ознаками на 

морфологічному, синтаксичному та лексичному рівнях. 

Зафіксовано випадки, коли частини англійськомовних митних документів 

містять кілька настанов одночасно (наприклад, завершальні блоки сертифікатів, 

документів АТА карнет). Розгортання закладених упродовж англійськомовного 

митного документа прагматичних орієнтирів поступово формує домінантну 

прагманастанову – збирання правдивих даних для отримання дозволу митної 

установи на в’їзд до країни або виїзд із неї. Прагматичний потенціал текстотипу 

«митний документ» активується в результаті системної дії прагматичних 

настанов кожного блоку документа (прогностична, оцінна, 

текстооформлювальна, результувальна, легітимна). 

Ефективність взаємодії адресата й адресанта в момент формування 

документа залежить від стратегій і тактик, застосовуваних у таких текстах. У 

виокремленому комплексі діють: 

– діалогова стратегія, яка забезпечена тактикою запиту інформації (Name 

and address of exporter ____) і тактикою підтвердження даних (I/We have 

commercial materials (e.g. articles for sale, tools of trade, equipment, supplies, 

samples or goods on commission). ___Yes  ___No);  

– інформативна стратегія, яка реалізується за допомогою тактики 

інструктажу (If you have a question about Customs Declaration by traveler and duty-

free allowance, please ask the customs officer for detailed information), тактики 

чіткого структурування інформації (поділ тексту на блоки/підблоки, їхнє 

нумерування, літерний супровід сегментів), тактики полегшення декодування, 

наприклад, застосування візуально-графічних засобів (U.S. Residents – declare all 

articles that you have acquired abroad and are bringing into the United States. 

Visitors (Non-Residents) – declare the value the articles that will remain in the United 

States);  

– маніпулятивна стратегія, процес активації якої відбувається в результаті 

тактики аргументації (As regulated in laws and regulations concerned, every person 

entering Japan is required to submit this Declaration Form to Customs), тактики 

привертання уваги, наприклад, включення додаткової інформації (The $750 

exemption can include goods (other than alcohol and tobacco) you acquired during 

you trip, which are not accompanying you). 

Процес утворення англійськомовного митного документа складний та 

багатоетапний. У цей час спостерігається перехід від усного спілкування до 

писемного і навпаки. У ході втілення інформації в писемну площину 

відбувається редукування висловлювань розмовного регістру з виокремленням 

найбільш вагомих для митного процесу даних. 

Трансформація усного повідомлення в писемне передбачає виділення 

конкретного фрагмента усного висловлювання та його моделювання згідно з 

канонами вже наявного жанру митного документа. Наприклад, формування 

тексту документа Customs Declaration забезпечує фіксацію лише таких суттєвих 

даних, як Family name, First (given) name, Country of citizenship, Address; для 

Certificate of Quality – Date of inspection 11.08.–12.08. 2004, Quantity 3 080 bags 
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202432 Gross weight, Inspection Ordered by, Cargo Cocoa beans in jute bags; для 

Cargo Declaration – Shipper, Consignee, Mode of transport; для текстової площини 

документа Weight List властиве отримання інформації щодо кількісних 

характеристик вантажу – 416 BALES, GROSS: 25459.20KGS, NET: 24 960.00KGS, 

LOT NO.80277, TOTAL: 416 BALES; для Invoice та Proforma-Invoice – чітка 

інформація про вантаж (відбувається дублювання вагових даних товару з 

текстом документа Weight List) і його вартість – NO PKGS: 416 BALES, GROSS: 

25 459.20KGS, NET: 24960.00KGS, TOTAL AMOUNT: USD44928.00. 

Текст отримує стислий стандартизований виклад даних із використанням 

переважно іменникових сполучень/числівників замість повних простих або 

складних речень, характерних для усного ділового мовлення. Інформація 

подається «сухою мовою» цифр, із використанням відомих словесних формул, 

абревіатур. Відсікання зайвої інформації, її структурування та комбінування в 

певний спосіб дозволяє отримати в максимально згорнутому вигляді необхідну 

для митного процесу інформацію, що забезпечує дієвість тексту митного 

документа на зворотному етапі його створення. 

Комунікативна модель англійськомовного митного документа репрезентує 

складну динаміку взаємодії комунікантів у момент його формування (рис.1):  

 

 

повідомлення 

 

 

Рис. 1. Комунікативна модель англійськомовного митного документу 

Отже, процес комунікації – багатоетапний і його центром є текст митного 

документа (повідомлення). Специфікою такого комунікативного контакту стає 

зворотний зв’язок, зміна ролей адресанта та адресата. 

 

ВИСНОВКИ 

 
У дисертаційному дослідженні подано багатовекторний аналіз масиву 

текстів англійськомовних митних документів, спрямований на виявлення 

структурно-семантичних та когнітивно-прагматичних параметрів комплексу 

англійськомовної митної документації. 

Митний документ розглянуто як складник офіційно-ділового дискурсу, 

стандартизований текст, призначений для передавання та збереження ділової 

інформації, складений з метою забезпечення ефективного управління митним 

процесом. Системний аналіз дослідження сучасних англійськомовних митних 

документів дав змогу встановити спільні риси таких текстів та обґрунтовано 

довести, що масив англійськомовної митної документації являє собою єдиний 

комплекс офіційно-ділових текстів. Виокремлено англійськомовні митні 

документи як окремий вид у системі текстів англійськомовного офіційно-

ділового дискурсу. 

адресант адресат 

адресат адресант 



14 
 

Жанрову диференціацію масиву англійськомовної митної документації, 

яку розроблено в процесі дослідження, можна представити в такому вигляді: 

пасажирська декларація, вантажна декларація, сертифікат походження, 

сертифікат якості, фітосанітарний сертифікат, інвойс, проформа-інвойс, 

АТА карнет. 

Створення польової структури уможливило встановлення ієрархії цього 

комплексу. Ядерними складниками конструкту стали митні декларації та 

АТА карнети, приядерну зону утворили сертифікати походження, фітосанітарні 

сертифікати, периферію – сертифікати якості, сертифікати зважування, інвойси 

та проформа-інвойси. У такий спосіб було доведено існування системного 

зв’язку між документами масиву англійськомовної митної документації, 

установлено їхню функціональність і значущість для процесу координування 

митними діями. 

Аналіз синтаксичного рівня комплексу англійськомовних митних 

документів виявив специфіку анкетних сегментів цих текстів, де формат 

документа задають усталені компоненти (тема), а змінні частини (рему) 

заповнює декларант. Поєднання таких компонентів відбувається за аналогом 

простого речення, з еліпсацією дієслова to be як малозначущого елемента для 

цієї синтаксичної конструкції. Сформоване в результаті цього синтаксичне 

утворення семантично повне і зрозуміле без визначення контексту й ситуації. 

Для англійськомовних митних декларацій характерна наявність 

інструктивної частини, що покликана сприяти формуванню анкетної частини, 

забезпечити інструктаж адресата стосовно специфіки митного оформлення. Цей 

сегмент має вигляд суцільного тексту з притаманними для офіційно-ділових 

текстів простими і складними синтаксичними конструкціями. 

Текстова тканина комплексу характеризується різними синтаксичними 

процесами, які залежно від завдань, що стоять перед конкретним митним 

документом або його сегментом, можуть бути спрямовані або на спрощення, або 

на ускладнення структурної організації висловлювання. 

Мова текстів англійськомовної митної документації являє собою симбіоз 

загальновживаної та спеціальної лексики (митна лексика, юридична 

термінологія, економічна термінологія, ділові стандарти (штампи, кліше), 

абревіатури та скорочення, номенклатурна лексика). При цьому відсотковий 

склад пластів варіюється залежно від жанру документа. Особливе значення для 

такого комплексу становить шар митної термінології, оскільки саме він стає 

найбільш вагомим когезійним стрижнем, що сприяє перетворенню пакета 

текстів англійськомовних митних документів на єдиний комплекс. 

У масиві виявлено типову для більшості англійськомовних митних 

документів структуру, що складається з трьох комунікативних блоків: 

вступного, основного та завершального. Кожен із них наділений прагматичними 

настановами, які мають суворо фіксоване положення та взаємопов’язані між 

собою, що сприяє формуванню прагматичного потенціалу митного документа 

загалом.  
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У процесі дослідження специфіки прагматичного потенціалу встановлено 

можливість поєднання прагматичних орієнтирів в окремих сегментах тексту, що 

забезпечує більш ефективне розшифрування й розуміння документа.  

Ефективність комунікації забезпечена дією відповідних стратегій і тактик, 

притаманних форматові англійськомовного митного документа. Вони 

функціонують комплексно, а в деяких випадках синхронно. Діалогова стратегія 

реалізується через тактики запиту інформації, підтвердження даних. 

Актуалізацію інформативної стратегії забезпечують тактика інструктажу й 

тактика чіткого структурування інформації. Утілення маніпулятивної стратегії 

забезпечується тактикою аргументації й тактикою привертання уваги. 

Аранжування інформаційного простору в процесі створення текстів 

масиву англійськомовної митної документації здійснюється в межах системи 

фреймів ділового дискурсу з активацією пропозиційональних схем фрейму 

«Транспортування». Структурування інформації відбувається завдяки 

предметним, посесивним, ідентифікаційним та акціональним 

пропозиціональним схемам, які поєднуються в різні конфігурації залежно від 

структурних особливостей конкретного виду митного документа. Визначено 

можливість пропозицій акціонального фрейму в процесі моделювання 

інформації даного комплексу доповнюватися локативами, темпоративами або 

слотами «передумови (умови, поступки)». 

Механізми створення текстів масиву англійськомовної митної 

документації відповідають чітким вимогам, заданим від самого початку 

форматом тексту з його постійними компонентами. Реципієнт спочатку 

сприймає інформацію, наступним кроком стає формування змінних частин 

тексту. Подальший етап організації англійськомовного митного документа 

потребує отримання резолюції митної установи, що призводить до обміну 

ролями між адресатом та адресантом. Процес комунікації під час роботи з 

такими документами набуває реверсного характеру, оскільки припускає 

можливість повернення документа з метою уточнення або корегування певної 

інформації, консультації адресанта у представника митної служби в момент 

формування документа. 

Результатом узаємодії комунікантів є плавний перехід від усного дискурсу 

до писемного. Інформація передається в процесі усного діалогу з подальшою 

трансформацією та фіксацією в тексті англійськомовного митного документа 

найбільш значущих для митного процесу елементів. Утілення висловлювань 

розмовного регістру в писемну площину анкетних сегментів митних документів 

уможливлює відсікання зайвої для митного процесу інформації, редукування 

дієслівних форм як менш вагомих компонентів синтаксичної структури. 

Наслідком таких трансформацій стає висока прагматична ємність тексту, 

здатність у скомпресованій формі, за допомогою невеликої кількості мовних 

одиниць представити у форматі офіційно-ділового документа необхідні для 

митного контролю складники комунікативного процесу. 

Виконана наукова розвідка щодо масиву англійськомовної митної 

документації не вичерпує всіх можливих ракурсів дослідження комплексу 
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англійськомовних митних документів і потребує подальшого лінгвістичного 

розроблення. До перспективних напрямків майбутніх наукових пошуків можна 

віднести дослідження митних документів у діахронічному аспекті. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Свєтлічна А. А. Англійськомовні митні документи: структурно-

семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти. –Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню структурно-семантичних та 

когнітивно-прагматичних параметрів англійськомовної митної документації.  

У роботі встановлено місце англійськомовних митних документів у 

системі текстів офіційно-ділового дискурсу. Обґрунтовано можливість 

розшарування англомовного офіційно-ділового дискурсу за типом документації 

в такому вигляді: дипломатична документація, бізнес-документація, військова 

документація. Розроблено й теоретично доведено існування жанрової системи 

комплексу англійськомовних митних документів. Виявлено ієрархічний зв'язок 

між жанрами масиву англійськомовної митної документації.  

З’ясовано, що структурування інформаційного простору під час 

формування англійськомовного митного документа відбувається в межах 

фрейму «Транспортування» за допомогою предметних, посесивних, 

ідентифікаційних та акціональних пропозиціональних схем. 

Визначено, що створення англійськомовного митного документа – це 

багатоетапна «реверсна» процедура. Для формування тексту митного документа 

характерна почергова зміна ролей адресата та адресанта. Подано та описано 

комунікативну модель англійськомовного митного документа, що відображає 

основні етапи його формування. 

Ключові слова: офіційно-діловий дискурс, англійськомовний митний 

документ, комплекс англійськомовної митної документації, жанр, жанрова 

система, фрейм, комунікативна модель. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Светличная А.А. Англоязычные таможенные документы: структурно-

семантический и когнитивно-прагматический аспекты. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 

университет, Запорожье, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию структурно-семантических и 

когнитивно-прагматических параметров англоязычных таможенных документов. 

В работе установлено место англоязычных таможенных документов в 

системе текстов официально-делового дискурса. Обоснована возможность 
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расслоения англоязычного официально-делового дискурса по типу 

документации в таком виде: дипломатическая документация, бизнес-

документация, военная документация. В работе определена принадлежность 

англоязычных таможенных документов к разряду деловой документации. 

Разработано и теоретически доказано существование жанровой системы 

комплекса англоязычных таможенных документов. Обнаружена иерархическая 

связь между жанрами массива англоязычной таможенной документации.  

Определено, что структурирование информационного пространства во 

время формирования англоязычного таможенного документа происходит в 

рамках фрейма «Транспортировка» при помощи предметных, посессивных, 

идентификационных и акциональных пропозициональных схем.  

Установлено, что создание англоязычного таможенного документа – это 

многоэтапная «реверсная» процедура. Для формирования текста таможенного 

документа характерна внеочередная смена ролей адресата и адресанта. 

Представлена и описана коммуникативная модель англоязычного таможенного 

документа, которая отражает основные этапы его формирования. 

Ключевые слова: официально-деловой дискурс, англоязычный 

таможенный документ, комплекс англоязычной таможенной документации, 

жанр, жанровая система, фрейм, коммуникативная модель. 

 

SUMMARY 

 

Svetlichna A.A. English Customs Documents: Structural-Semantic and 

Cognitive-Pragmatic aspects. – Manuscript. 

 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04 – 

Germanic languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2018. 

This dissertation is devoted to the research of structural-semantic and cognitive-

pragmatic parameters of English Customs documentation.  

The place and role of English Customs documents in business discourse are 

considered in this research. The business discourse arrangement in accordance with 

the type of documentation such as: diplomatic documents, business documents and 

military documents has been substantiated. English Customs documents have been 

proved to belong to the category of business documents. The availability of typical 

features of official-business texts (such as: accuracy, compression, functionality, 

informational content, targeting) in English Customs documents is determined. The 

existence of genre system of English Customs documentation complex was developed 

and theoretically proved. It can be presented as Customs declaration, Cargo 

declaration, Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, Weight List, Certificate of 

Quality, ATA Carnet, Invoice, Proforma-Invoice. In consequence of English Customs 

documents construction the hierarchy of genres’ system of this complex was 

established.  

Research of the questionnaire segments of these texts gave the opportunity to 

reveal the tendency to avoid verbal forms, which provide necessary informative 
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capacity of English Customs documents. The specificity of formation of 

argumentative-prescriptive background of the instructional parts was revealed. It was 

proved to be created through the synthesis of modal verbs, passive constructions, 

conditional sentences and additional inclusions in the format of customs document. 

Cognitive organization of this complex was the subject of this study as well. The 

structuring of information in English Customs documents formation was carried out 

within the frame «Transportation» by using thing, possessive, identification and action 

propositional schemas. These schemas are combined in different configurations 

depending on composition of a certain kind of English Customs documents. 

The process of English Customs documents creation was proved to be a multi-

staged, «reverse» procedure. The typical phenomenon for the formation of such texts 

is a sequential change of roles of addressee and addresser. As a result, the 

communication model of English Customs document, presenting the main stages of its 

formation, was created and described. 

The further scientific research may be directed to the complex study of English 

Customs documentation in a diachronic perspective. 

Key words: official-business discourse, English Customs document, complex of 

English Customs documentation, genre, genre system, frame, communicative model. 
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