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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 
Протягом останніх декілька десятиліть процес глобалізації став 

визначальним чинником розвитку суспільства та механізмом створення єдиного 
інформаційно-комунікативного простору. Стрімкий розвиток багатьох сфер 
людської діяльності постійно вносить значні зміни до мовної картини сучасного 
світу, суттєво поповнюючи словниковий склад не тільки загальновживаної мови, 
але й вокабуляри субмов оскільки саме в них відображається розвиток відповідних 
галузей промисловості та новітніх технологій. З огляду на те, що певну частину 
лінгвістичного фонду складає фахова лексика, і доля термінів у лексичному складі 
мови стрімко зростає, вітчизняні і зарубіжні термінологи протягом останніх 
десятиліть аналізують особливості утворення та функціонування термінологічних 
одиниць, їх структуру та семантику, займаються упорядкуванням термінів та 
питаннями їх перекладу, з’ясовують специфіку термінологічної номінації. 

Численні наукові розвідки в царині термінознавства свідчать про значний 
науковий інтерес до вивчення лексемної фактури субмов, які обслуговують 
різноманітні сфери професійної діяльності людини. Втім, незважаючи на значну 
кількість робіт, присвячених різним терміносистемам та фаховим мовам, 
англійськомовна термінологія митної сфери і досі залишається малодослідженою.  

У сучасній лінгвістиці є дисертація, присвячена структурно-семантичним та 
когнітивно-прагматичним параметрам тільки англійськомовної митної 
документації з погляду дискурсології (А.А. Свєтлічна), та наукова праця, що 
вивчає походження митної термінології української мови (В.М. Дейнека). Проте, 
дослідженню структурно-семантичних особливостей утворення та 
функціонування моно- і полікомпонентних термінологічних одиниць в 
англомовній терміносистемі митної сфери не приділялося належної уваги.  

В умовах інформаційної інтеграції глобального простору питання розбудови 
митної термінолексики набуло важливого значення. Адже повноцінна участь 
України в міжнародних правових та економічних співробітництвах зумовлена 
багатьма процесами, серед яких врегулювання національної митно-тарифної 
системи згідно міжнародним стандартам посідає чільне місце. Від рівня 
сформованості термінологічного фонду лексики митного спрямування, вірного 
тлумачення деяких митних термінологічних “реалій” залежатиме якість 
опрацювання митної документації в питаннях дотримання міжнародних 
стандартів. 

Актуальність теми зумовлена насамперед відсутністю у вітчизняній 
лінгвістиці досліджень структурно-семантичних параметрів, особливостей 
утворення та функціонування термінологічних одиниць в англомовній 
терміносистемі митної сфери. Релевантність роботи визначається також чималою 
кількістю англомовних терміносполук на позначення понять митної справи, які 
«мігрували» разом з введенням в дію нового Митного кодексу України (1 червня 
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2012 р.), практично повністю адаптованого до митного законодавства 
Європейського Союзу, міжнародних конвенцій та Рамкових стандартів безпеки та 
спрощення міжнародної торгівлі, розробленими Всесвітньою митною 
організацією, що сприяло інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України з 
переважною більшістю країн світу. Актуальність роботи увиразнюється її 
належністю до кола термінологічних досліджень, здійснених із залученням 
комплексної методики аналізу, що дає змогу всебічно вивчити обрану 
термінологічну систему. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано у межах комплексної наукової теми 
факультету іноземної філології Запорізького національного університету 
«Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 
мовних одиниць». Тему дисертації затверджено науково-технічною радою 
Запорізького національного університету (протокол № 6 від 21 січня 2016 року). 

Мета дисертаційної роботи полягає у встановленні структурно-
семантичних параметрів, особливостей утворення та функціонування одиниць-
компонентів терміносистеми митної сфери. Поставлена мета передбачає 
розв’язання таких основних завдань: 

− розкрити інтегративний генетичний характер англійськомовного 
вокабуляру митної сфери; 

− виявити структурні типи одиниць спеціального вокабуляру, шляхи та 
способи їх формування; 

− проаналізувати механізм утворення структурно складних 
(бікомпонентних та полікомпонентних) митних термінів-композитів і 
словосполучень; 

− з’ясувати особливості семантики моно- і полікомпонентних 
термінологічних одиниць митної сфери; 

− встановити характер внутрішніх семантичних відносин  
термінологічного поля митної справи; 

− визначити специфіку вербалізації основних понять митної справи 
англійською мовою; 

− укласти глосарій найуживаніших англомовних термінів митної сфери. 
Об’єктом дослідження є англійськомовна митна термінологія. 
Предмет аналізу – структурно-семантичні особливості та функціональні 

параметри митних термінологічних одиниць в англійській мові. 
Матеріалом дослідження послугували 1800 англійських термінів митної 

сфери, отриманих методом суцільної вибірки з текстів митних документів, як-от 
пасажирські декларації, вантажні маніфести, карнети, свідоцтва, сертифікати, 
інвойси, конвенції, кодекси (обсягом 1500 стoр.); звітів, інструкцій, рекомендацій, 
довідників, словників та глосаріїв, (обсягом 5800 стoр.); наукових статей та 
англомовних періодичних видань за період 2004-2020 років (обсягом 2600 стор.), а 
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також публікацій, навчальних платформ, інтерактивних мап та баз даних інтернет-
сайту Всесвітньої митної організації. Для верифікації даних були використані 
відповідні лексикографічні джерела. 

Теоретико-методологічною базою дисертації виступають наукові праці 
вітчизняних і зарубіжних вчених, присвячені дослідженню різних питань 
термінознавства (В.Д. Бялик, Л.А. Васенко, Г.Й. Винокур, В.П. Даниленко, 
В.В. Дубічинський, Р.І. Дудок, Ю.А. Зацний, Т.Р. Кияк, В.М. Лейчик, Д.С. Лотте, 
Р.С. Помірко, О.О. Реформаторський, О.О. Селіванова, Е.Ф. Скороходько, 
А.В. Янков, M. Cabré, P. Faber, H. Felber, W. Flood, R. Ohly, H. Picht, M. Quinion, 
A. Radford, J. Sager, та інші).  

Останнім часом також значно зросла увага науковців до так званих «мов для 
спеціальних цілей» з урахуванням їх ролі у збагаченні словникового складу та у 
започаткуванні нових тенденцій у словниковому складі. На сьогоднішній день 
існують численні дослідження не тільки загальнотеоретичних питань 
термінознавства, але й наукові розвідки окремих терміносистем зокрема, 
гуманітарної (Р.І. Дудок), медичної (І.І. Бойко, Ю.В. Віт, І.Ф. Стоянова, 
А.В. Янков), технічної (О.А. Литвинко, Г.Б. Фогель, О.І. Южакова), спортивної 
(С.С. Богуславський, А.А. Литвин, І.Б. Павлюк), туристичної (В.В. Прима), 
юридичної (Е.Т. Дерді, Р.Я Дмитрасевич, Я.Ю. Манжос), комп’ютерної галузі, 
(О.С. Чирвоний), нафтогазової промисловості (О.Д. Царук), штучного інтелекту 
(В.Д. Сліпецька) тощо.  

Методологія дослідження ґрунтується на комплексній методиці, що дає 
змогу здійснити цілісне дослідження фактичного матеріалу. Для вирішення 
окреслених у роботі завдань і досягнення поставленої мети використовувалась 
низка лінгвістичних методів: дескриптивний метод – для загальної 
характеристики терміносистеми митної сфери та визначення її інтегративності; 
метод аналізу словникових дефініцій – для визначення узуальної семантики 
англомовних митних термінів; метод контекстуального аналізу – для розкриття 
семантики термінологічних одиниць досліджуваної галузі у мовленні, для 
з’ясування їхніх функціональних особливостей; метод структурно-семантичного 

аналізу – для виявлення компонентів структурних композитів та визначення 
змістовно-смислового наповнення як безпосередньо самих компонентів 
(«ключових термінів»), так і структурно складних терміноутворень; метод 
словотвірного аналізу – для визначення словотвірних моделей термінів та 
виявлення термінотвірних характеристик.  

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: 
− розкрито інтегративний характер митної терміносистеми в англійській 

мові; 
− виявлено структурні типи терміноодиниць англомовного вокабуляру 

митної сфери, шляхи та способи їх формування; 
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− проаналізовано механізм білатеральної експансії – механізм утворення 
структурних композитів митної терміносистеми в англійській мові 
(бікомпонентних та полікомпонентних); 

− з’ясовано особливості англійськомовних моно- і полікомпонентних 
термінологічних одиниць митної галузі з позицій лексемної фактури, семантизації 
та функціонування; 

− встановлено характер семантичних відносин в межах 
термінологічного поля митної справи (полісемантичність, омонімічні та 
синонімічні зв’язки); 

− визначено специфіку вербалізації основних понять митної сфери 
засобами англійської мови. 

Теоретичне значення роботи полягає у вирішенні проблем, пов’язаних з 
основними шляхами, способами та механізмами утворення англійськомовних 
митних термінів; тенденцій розвитку їх семантики, що збагачує і розширює 
теоретичні засади термінознавства, такі галузі, як семасіологія, ономасіологія 
словотвір у мовах для спеціальних цілей.  

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у можливості 
використання його основних положень та висновків при викладанні нормативних 
курсів з лексикології, порівняльної лексикології та стилістики, дисциплін за 
вибором з термінознавства та науково-технічного перекладу, на практичних 
заняттях з англійської мови та з практики перекладу; у процесі підготовки 
курсових, дипломних та магістерських робіт; при укладанні спеціальних словників 
і вокабуляріїв, методичних та навчальних посібників. Результати дослідження 
митної терміносистеми сприятимуть перекладу митних термінів, реферування та 
анотування наукових текстів.  

Апробацію основних положень і результатів дисертаційного дослідження 
здійснювалося на наукових і науково-практичних конференціях. Серед них 
міжнародні: «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної» 
(Полтава, 2006), «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов та 
термінознавства в Україні» (Чернівці, 2011), «Мова і світ: дослідження та 
викладання» (Кіровоград, 2011), «Актуальные проблемы романо-германской 
филологии и методики преподавания иностранных языков» (Гомель, 2015), 
«Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2017, 2019, 2020); всеукраїнські: 
«Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики» 
(Дніпропетровськ, 2011), «Сучасна германістика: теорія і практика» 
(Дніпропетровськ, 2012), «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі 
різнорівневих систем» (Горлівка, 2014); міжвузівська «Проблеми комплексного 
підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому 
навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (Дніпропетровськ, 2012).  

Окремі розділи дисертаційної праці було обговорено на щорічних 
підсумкових конференціях професорсько-викладацького складу факультету 
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іноземних мов Запорізького національного університету (2016-2020 рр.) та на 
засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови (2017-
2020рр.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації висвітлено у 13 
одноосібних публікаціях автора, з них: 5 статей у фахових виданнях України, 1 
наукова стаття у зарубіжному виданні, 1 наукова стаття у виданні, яке включене 
до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index Copernicus, а 
також тези і матеріали доповідей на 6 міжнародних і всеукраїнських наукових і 
науково-практичних конференціях. Загальний обсяг публікацій становить 4,25 др. 
арк. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
розділів із висновками до кожного з них, загальних висновків, списку 
використаних джерел (323 найменувань), ілюстративного матеріалу (28 
найменувань) та додатку (глосарій англомовних термінів митної сфери). 
Загальний обсяг дисертації становить 238 сторінки, із них 170 сторінок основного 
тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного досліджнення, та її 

актуальність, сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет 
дослідження, окреслено матеріал і основні методи аналізу, розкрито новизну 
одержаних результатів, їхнє теоретичне і практичне значення, зазначено структуру 
й обсяг дисертації, наведено дані про апробацію та публікації результатів наукової 
розвідки. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англомовного вокабуляру митної сфери» розглянуто загальні теоретичні 
питання, пов’язані з дефініцією терміна, окреслено його головні ознаки та вимоги 
до нього, розкрито інтегративний характер митної терміносистеми, 
охарактеризовано використані в роботі методи та прийоми дослідження і 
обґрунтовано їх використання. 

Проблема розмежування термінів та слів загальнолітературної мови є 
однією з найважливіших проблем термінознавства. Термін має ряд ознак, які 
відрізняють його від слів загальновживаної мови. До головних ознак терміна 
відносять такі: специфічність (специфіка терміна полягає в чіткому 
співвідношенні поняття та слова); дефінітивність (термін має точну дефініцію, 
тобто логічне визначення поняття); системність (системність терміна 
проявляється не лише у його співвіднесеності з науковим або виробничим 
поняттям, але й у мовному оформленні). 

Інші ознаки вважаються похідними по відношенню до трьох вищезгаданих. 
До таких похідних ознак відносять наступні: однозначність термінів, синонімія 
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термінів, стилістична нейтральність, точність, стислість термінів, зручність та 
легкість творення похідних термінів.  

На сучасному етапі розвитку термінознавства виокремлюють три основних 
підходи у дослідженні термінологічного статусу мовних одиниць – нормативний, 
функціональний та когнітивний. Існування різнобічних підходів у дослідженні 
термінологічного статусу мовних одиниць унеможливлюють пошуки єдиної 
експлікації самого поняття «термін». Кожен дослідник намагається запропонувати 
своє тлумачення, ґрунтуючись на власних науково-обґрунтованих міркуваннях та 
враховуючи свій емпіричний досвід.  

Прихильники нормативного підходу (О.С. Ахманова, В.П. Даниленко, Т.Л. 
Канделакі, Д.С. Лотте, О.О. Реформатський) інтерпретують термін як номінативну 
спеціальну лексичну одиницю (слово або словосполучення) спеціальної сфери 
застосування, яка називає та позначає спеціальне поняття. Терміном вони 
йменують спеціальні поняття, які за своєю граматичною структурою та значенням 
протиставляється загальновживаним словам чи словосполученням.  

Представники функціонального підходу (Г.Й. Винокур, Б.М. Головін, С.В. 
Гриньов, Т.Р. Кияк, В.М. Лейчик) розглядають термін як мовний знак, 
співвідносний із поняттям і предметом певної професійної сфери, який на основі 
цього співвідношення входить до певної терміносистеми як її невід’ємний 
елемент. Терміну надається особлива функція – функція йменування спеціальних 
понять.  

Когнітивний підхід в термінознавстві пропонує новий погляд на термін як 
на репрезентант наукового знання. Адепти когнітивного підходу дослідження 
природи терміна (М.М. Володіна, О.Й. Голованова, В.Ф. Новодранова) 
акцентують увагу на терміні не як на мовному знаці, який функціонує у різних 
тематичних сферах, а на виявленні постійних кореляцій та зв’язків, які мають 
місце між структурами мови і структурами знання.  

Термінологію визначають як систему термінів, що використовується для 
вираження понять, притаманних цій науці. Системність, тобто приналежність 
терміну до термінології або термінологічної системи, є однією з найважливіших 
властивостей терміну.  

Вся термінологія будь-якої галузі складає її терміносистему, яку можна 
йменувати “мікросистемою” по відношенню до “макросистеми” 
загальнолітературної мови. Системою вона є тому, що це не просте накопичення 
лексичних одиниць. Усі терміни в субмові, як і слова в загальновживній мові 
зумовлені певними зв’язками (парадигматичними й синтагматичними) і тому 
складають певну систему, тобто архітектоніку мови в широкому сенсі.  

Англомовна митна терміносистема є важливим прошарком лексичного 
фонду мови та результатом професійно-пізнавальної діяльності фахівців митної 
галузі. В українській германістиці митна терміносистема як підсистема 
загальнолітературної мови вважається достатньо молодою. Насамперед це 
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пов’язано з невеликим стажем існування України як незалежної держави зі своїми 
кордонами та самостійною митною політикою. Із стрімким розвитком 
міжнародних відносин посилився товарообіг на кордоні України і все більшого 
значення набуває своєчасне якісне опрацювання митної документації в питаннях 
дотримання міжнародних стандартів.  

Дослідженню митної термінологічної системи не приділялось належної 
уваги, напевно, через її інтегративний генетичний характер. Адже термінологія 
митної справи фактично формується спеціальними одиницями інших фахових 
мов: економіки (excise tax, pro forma invoice, duty drawback, VAT (value added tax), 

sales tax, letter of credit), юриспруденції (smuggling, undervalued goods, counterfeit 

goods, counterfeit trademark goods, prohibited goods, tax evasion), транспортно-
торгівельної логістики (cargo manifest, bill of lading, certificate of origin, shipping 

documents, valuable articles, restricted articles, freight container, shipping container, 

maritime container shipping, air express cargo).  
Фактичний матеріал дослідження також свідчить про наявність власних 

термінологічних одиниць: Customs duties, Customs clearance, duty relief regime, 

drawback procedure, temporary admission, consumption entry, Customs valuation, 

computed value method, Customs warehouse, SAD (Single administrative document), 
RKC (Revised Kyoto Convention), TIR Carnet, ATA Carnet, PICARD (Partnership in 

Customs Academic Research and Development), ASYCUDA (Automated System for 

Customs Data). 

Комплексна методика аналізу англомовної термінології митної справи 
зумовило доцільність використання низки методів. Метод суцільної вибірки 
передбачав виокремлення термінологічних одиниць з фахових текстів з метою 
формування фактичного матеріалу дослідження. За допомогою цього методу було 
укладено корпус у 1800 англійських термінів митної сфери, відібраних з текстів 
митних документів, зокрема з пасажирських декларацій, вантажних маніфестів, 
карнетів, свідоцтв, сертифікатів, інвойсів, конвенцій, кодексів; звітів, інструкцій, 
рекомендацій. Ілюстративним матеріалом також слугували тексти англомовних 
наукових статей митного спрямування фахового видання “World Customs Journal” 
за період 2007-2020 років та англомовного періодичного видання “WCO news” за 
період 2004-2020 років, довідкова література, глосарії, словники, укладені за 
підтримки Всесвітньої митної організації.  

Дискриптивний (описовий) метод застосовувався для інвентаризації та 
систематизації, класифікації та інтерпретації структурних, семантичних, й 
функціональних особливостей англомовних термінів митної сфери, що сприяло 
відбору фактичного матеріалу для подальшого аналізу.  

Аналіз словникових дефініцій дозволив встановити характер і типи 
значеннєвої структури термінологічних одиниць, тобто здійснити розгляд 
лексичного значення слова, а саме терміна в плані його епідигматики – 
семантичної похідності значення, що забезпечує історичну і синхронну тотожність 
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слова. Крім того, для визначення узуальної семантики англомовних митних 
термінів було здійснено інвентаризацію компонентного складу термінологічного 
поля митної сфери шляхом аналізу як лексикографічних джерел, так і 
спеціалізованих глосаріїв. 

Комплексне застосування описового методу, методу лінгвістичного 

спостереження, а також аналізу словникових дефініцій дозволило розкрити 
інтегративну характеристику терміносистеми митної справи, генетично 
споріднену із суміжними галузями, зокрема з такими субмовами, як економіка, 
фінанси, статистика, юриспруденція, транспортні технології, логістика тощо.  

З метою виявлення лінгвальних параметрів, а саме шляхів, способів та 
механізмів утворення термінологічних одиниць митної сфери в англійській мові 
було здійснено словотвірний аналіз. Сутність цього методу полягав у виявленні та 
узагальненні основних способів, моделей та механізмів утворення одиниць 
спеціального вокабуляру. Цей метод виявився ефективним для з’ясування 
структури похідних термінів, утворених від «ключових термінів» досліджуваної 
галузі.  

Варто виокремити, що англійськомовні терміни митної сфери 
характеризуються «гетероструктурним» характером. У зв’язку з цим виникає 
необхідність застосування структурного аналізу, який коректніше іменувати 
структурно-семантичним. Оскільки слово є єдністю форми (структури) і змісту 
(значення), то й доцільно аналізувати процес: як структура складних термінів 
(бікомпонентні та полікомпонентні) зумовлює їх семантику.  

Відзначимо, що мета та завдання дисертаційної роботи зумовили 
доцільність використання як семасіологічного, так і ономасіологічного підходів. 
Семасіологічний підхід застосовувався у процесі визначення семантики термінів 
та семантичних відношень між ними, а ономасіологічний при розгляді актуалізації 
основних понять терміносистеми митної справи.  

Метод контекстуального аналізу також полягав в розкритті семантики 
термінологічних одиниць у мовленні, з’ясуванні їхніх функціональних 
особливостей, виявленні асоциативно пов’язаних смислових ознак при 
встановленні семантичних параметрів у фаховому тексті.  

В роботі також застосовано елементи етимологічного аналізу – для 
виявлення статусу лексем митної терміносистеми – запозичених чи власне 
англійських; елементи кількісного аналізу для кількісних підрахунків вживання 
термінологічних одиниць, а також для виявлення співвідношення між 
бікомпонентними і полікомпонентними термінами, препозиційної 
(лівосторонньої) та постпозиційної (правосторонньої) експансії.  

Усі методи сприяли розкриттю особливостей митних термінологічних 
лексем в англійській мові. Їх застосування обумовлено багатогранністю предмета 
дослідження та багатоаспектністю самого дослідження, а поєднання різних 
методів аналізу дозволило забезпечити достовірність отриманих даних. 
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У другому розділі «Структурно-семантичні особливості англомовних 

термінів митної сфери» проаналізовано шляхи, способи та механізми утворення 
термінів митної справи, розглянуто семантичні відношення між англомовними 
митними термінами, з’ясовано особливості семантики англомовних моно- і 
полікомпонентних терміносполук митної сфери, визначено «біфункціональний» 
характер ключових термінів митної галузі, розкрито особливості утворення 
структурно складних митних термінів на позначення комплексних понять.  

Термінологічна лексика митної галузі здебільшого формується шляхом 
залучення семантичного способу. Від цих термінологічних одиниць створюються 
похідні терміни за допомогою різних способів словотвору, зокрема афіксації, 
композиції, аббревіації. Проведений аналіз засвідчив, що найпродуктивнішим 
морфологічним способом термінотворення виступає суфіксація. В процесі 
лінгвістичного аналізу монокомпонентних митних термінів-субстантивів було 
виявлено такі продуктивні суфікси: -ion, -ment, - ance/-ence, -age.  

Найчисельнішу групою похідних термінів (43%) складають ті, що були 
утворені за допомогою суфіксу романського походження -ation/-ion за моделлю   
V + -ation > N: to tax “оподатковувати” > taxation “оподаткування”, to impose 
“стягувати податок” > imposition “стягнення податку”; to exempt “звільняти від 
сплати мита” > exemption “звільнення від сплати мита”; to value “оцінювати товар, 
вантаж” > valuation “оцінка, визначення вартості товару, вантажу”. 

За моделлю V + -age > N утворились наступні термінологічні одиниці: to 

freight “фрахтувати, вантажити” > freightage “фрахтування, перевезення вантажів”; 
to store “зберігати на складі” > storage “зберігання, складування”; to stow 
“раціонально розміщувати вантаж в трюмі” > stowage “складання, укладання, 
розміщення вантажу в трюмі”; to haul “перевозити, транспортувати” > haulage 
“доставка; транспортування”. Їх чисельність склала 31%. 

Кількість дериватів, які утворились за моделлю V + -ment > N сягають 17% 
загальної кількості термінологічних одиниць, утворених суфіксальним способом: 
to affreight “фрахтувати судно” > affreightment “фрахтування судна”; to ship 
“вантажити судно” > shipment “відвантаження, вантаж”; to consign “відправляти” > 
consignment “вантаж, партія товарів”; to conceal “приховувати” > concealment 
“приховування”. 

Модель V + -ance > N виявилась найменш чисельною (9%). За допомогою 
цієї моделі утворились такі терміни: to clear > clearance “митне очищення”; to 

prefer > preference “преференція, пільгове мито”; to convey > conveyance 
“перевезення, транспортування або транспортний засіб”.  

У процесі морфологічного та етимологічного аналізу було виявлено декілька 
термінологічних одиниць, в яких морфема -age не виступає в ролі словотворчого 
форманта, а входить до складу кореня запозичених слів з французької мови. Такі 
терміни не мають дериваційних зв’язків з англійською мовою оскільки є 
запозиченими словами. 
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Однією з таких термінологічних одиниць є лексема primage, яка була 
запозичена до англійської мови з французької мови без змін у правопису ще в 
середині 16 століття за часів розквіту мореплавства й торгівлі із значенням 
“надбавка до фрахту за користування вантажними пристроями судна, винагорода 
капітанові з фрахту” – a charge in addition to the freight; originally, a gratuity to the 

captain for his particular care of the goods (sometimes called hat money). У 
французькій мові це слово є похідним від prime – “премія, винагорода, надбавка”, 
яке в свою чергу прийшло з латинської мови primāgium – “винагорода, відзнака 
вигода”. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив чималу кількість абревіатурних 
утворень, які поділяються на складноскорочені термінологічні одиниці (лексичне 
скорочення термінологічних лексем) та акроніми (лексеми, які складаються з 
початкових літер або звуків слів твірного словосполучення).  

Лексичне скорочення термінів або усічення поширено вживається саме в 
письмовому фаховому мовленні. Розділяють апокопу (скорочення кінцевої 
частини термінологічної одиниці): con < consignment – “вантаж, партія вантажу”; 
def < deferred – “відстрочено; відстрочений”; val < value – “вартість”; і синкопу 
(скорочення середини слова): cgo < cargo – “вантаж”; cnee < consignee – 
“вантажоодержувач”; cnor < consignor – “вантажовідправник”; dischg < 
discharging – “вивантаження”; exd < examined – “перевірений”; exptr < exporter – 
“експортер”.  

Чимала кількість консонативних абревіатур міститься в англомовній митній 
документації: cntr < container – “контейнер”; dbk < drawback – “повернення мита”; 
fgt < freight – “фрахт, вантаж”; fwdd < forwarded – “відправлений”; mfst < manifest 
– “вантажний маніфест”. Активне використання таких скорочених термінів 
забезпечує мовну економію, не зменшуючи семантичного навантаження 
інформативних повідомлень фахового спрямування.  

Аналіз семантичних відношень англомовних митних термінів засвідчив 
наявність синонімії ключових термінів митної сфери: articles, products, wares, 

commodity, merchandise з домінантною лексемою – goods або інший синонімічний 
ряд: taxes, levies, charges, fees, tolls з домінантною лексемою – taxes. 

У ході дослідження було з’ясовано й особливості функціонування 
домінантної термінологічної одиниці tax в різній граматичній сполучуваності. 
Слід зазначити, що граматична категорія числа іменників виступає номінативним 
елементом значення субстантива та відображає відмінності між одним предметом 
і множиною однорідних предметів. Вживання терміна tax в однині сфокусовано на 
репрезентативній одиничності саме цього виду податку серед однорідних чи 
споріднених податків, якими обкладаються товари, що йдуть на експорт.  

У ролі конвертованого дієслова термінологічна одиниця tax розвантажує 
лексичну насиченість тексту. Такий прояв мовної економії як чинник стислості 
висловлення дозволяє уникнути вживання іменника на позначення податку (tax) і 



11 
 

дієслова, яке буде передавати значення “обкладати податком”, наприклад to 

impose або to levy. Граматичні ознаки терміна tax поширено використовуються і в 
безособових формах дієслова: taxing, retaxing, detaxing, taxed, non-taxed. Така 
різноманітна граматична функціональність полегшує створення стислих зворотів, 
демонструючи мовну економію у використанні термінологічних одиниць. 

Зазначені властивості терміна tax урізноманітнюють спектр його вживаності 
та підкреслюють його відмінну рису від термінів синонімічного ряду. Адже жоден 
з інших не володіє схожими лексичними і граматичними характеристиками і не 
зможе повноцінно замінити цей термін. Це дає підстави вважати саме 
термінологічну одиницю tax домінантною лексемою в синонімічному ряду duty, 
tax, excise, levy, fee, charge, toll. 

У процесі аналізу синонімічних відносин термінологічних одиниць митної 
сфери було виявлено поширене вживання і синонімічних дериватів: excisable, 

taxable, chargeable, dutiable із значенням “оподатковуваний (митом/акцизним 
збором)”, “той, що оподатковується”, “який підлягає обкладенню митом”. Проте, 
незважаючи на синонімічне значення, вказані термінологічні ад’єктиви не 
зможуть контекстуально замінити один одного оскільки кожен з них має свою 
сферу функціонування, свої семантичні характеристики, лексичну валентність, 
тобто їх можна іменувати “семантико-функціональними” синонімами. 

Фактичний матеріал дослідження свідчить про те, що англомовній 
терміносистемі митної справи притаманна «біфункціональність». Поза межами 
митної сфери значна частина ключових термінів виконують роль 
загальновживаної лексики, а в межах термінологічного поля митної справи вони 
функціонують у вигляді спеціальних термінологічних лексем. Біфункціоналізм не 
ототожнюється з процесом термінологізації оскільки під термінологізацією 
розуміється процес поповнення термінологічної лексики шляхом вторинної 
номінації, а біфункціоналізм являє собою результат цього процесу. Мовна 
одиниця, потрапивши в термінологічне поле певної спеціальної галузі, набуває 
ознак терміну. Утім, ця лексема продовжує функціонувати і в 
загальнолітературній мові: goods вживається як в загальній мові в значенні 
«товар», так і в багатьох галузевих терміносистемах, включно і в митній 
підсистемі. 

Характерною рисою англійської мови є номінативні словосполучення із 
складними семантичними зв’язками між компонентами. Фактичний матеріал 
свідчить про значну кількість таких утворень в англомовній термінології митної 
сфери. Базою таких структурно складних композитів виступає бінарна модель 
N + N: duty drawback, duty evasion, duty assessment, duty liability, duty exemption, 

import declaration, goods declaration, Customs declaration, transit declaration, online 

declaration, pre-arrival declaration.  
Семантика структурно складних термінів детермінується тими одиницями, 

що приєднуються шляхом механізму «експансії ключових термінів». Така 
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експансія має білатеральний характер і поділяється на препозиційну та 
постпозиційну, також може виступати у поєднанні цих двох видів: duty exemption 

regimes, customs duty assessment, customs duty liability, single transit declaration, false 

goods declarations, import declaration data, online declaration services, pre-arrival 

declaration information, Customs declaration process, Customs declaration violations, 

Customs Declaration Service.  

В залежності від препозиційної чи постпозиційної експансії або їх 
поєднання можуть формуватися нові семантичні центри, що зумовлюють значення 
структурно складного митного терміну-композита: flat duty drawback rate, 

simplified duty drawback system, Customs declaration processing capability. 
На першому етапі відбувається постпозиційна експансія, на другому етапі – 

препозиційна: duty drawback > duty drawback rate > flat duty drawback rate. 
Наступний приклад ілюструє двоетапну постпозиційну експансію з утворенням 
деривату на другому етапі: Customs declaration > Customs declaration process > 
Customs declaration processing capability 

Слід зазначити, що серед вимог, які висувають до терміна, вимога стислості 
здебільшого вважається слушною. Структурно-семантичний аналіз фактичного 
матеріалу дозволяє дещо конкретизувати цю тезу. Вимога стислості – це риса 
структурно простих, базових термінів, які вводять “просте” поняття. 
Фактологічний матеріал дослідження засвідчує численну кількість саме 
полікомпонентних терміносполук, до складу яких входять ключові терміни з 
фокусом семантики на різних компонентах терміносполуки. Такі термінологічні 
утворення втілюють комплексні поняття фахових мов.  

Третій розділ «Актуалізація основних понять митної сфери засобами 

англійської мови» присвячено розгляду способів англомовної номінації основних 
понять митної сфери, проаналізовано шляхи актуалізації понять, пов’язані з 
різними видами товарів, документів та податків в англійськомовній митній справі. 
Здійснено аналіз лінгвальних особливостей термінологічних одиниць, які 
вербалізують основні поняття митної галузі.  

В розділі досліджено семантичне наповнення термінологічних сполучень на 
позначення понять, які втілюють різні види митної документації, митних зборів та 
товарів, що перетинають державні кордони. Розглянуто синонімічні 
термінологічні утворення, якими відбиваються основні поняття митної сфери в 
англійській мові.  

Базовими поняттями митної сфери виступають поняття “мито”, “товар”, 
“декларація/конвенція”. Для вербалізації цих понять в англійській мові залучено 
як монокомпонентні, так і полікомпонентні термінологічні утворення. 

Серед загальних митних платежів та зборів найчастіше у застосуванні 
поняття “ввізне мито” та “вивізне мито”. Ці поняття відповідно втілюються 
термінологічними сполученнями import duty та export duty. Поняття “імпортне 
мито” (import duty) також актуалізується і синонімічними засобами, де термін 
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“імпорт” (import) вживається не в якості прикметника, а в ролі іменника у 
множині, включаючи в своє понятійне поле і наступне слово “товар”, а поняття 
“мито” транслюється за допомогою синонімічних термінів будь-то в однині чи в 
множині – charges, duties, levy, що розширює семантичне навантаження 
термінологічного словосполучення шляхом можливого «нанизування» 
прикметника або іменника в якості атрибута перед такими іменниками: zero duties 

on imports, import duties on, customs duties on donated relief goods, countervailing 

duties on subsidized products, international regulatory duties on the cross-border 

movement of goods, demurrage charges on equipment, similar charges on imports, 

special levy on imports. 

Вербалізація поняття «акциз» за допомогою терміна excise має 
різностороннє втілення в плані лексико-граматичного потенціалу: вживання 
терміну в ролі іменника в моделі N+prep+N – excise on import та в моделі N+Adj – 
excise free або в моделі Adj+prep+N – free from excise. Синонімічні терміни на 
позначення поняття «акцизний збір» вербалізуються в наступних бікомпонентних 
терміносполуках: excise duties, excise taxes, excise charges.  

В англомовній фаховій літературі функціонує основний термін, що втілює 
поняття «податок на додану вартість»: value added tax (VAT). Поширеного 
вживання набула модель N+N, де абревіатурний варіант виступає в ролі атрибута: 
VAT administration, VAT legislation. Слідуючи принципу препозиційної 
білатеральної експансії отримуємо модель Adj+N+N – fraudulent VAT rebate. 

У процесі аналізу було розкрито особливості функціонування артикля. 
Використання означеного артикля із терміном value added tax або його 
скороченим варіантом VAT насамперед обумовлено тим, що в митній документації 
різного формату поняття «податок на додану вартість» поширено актуалізується 
саме термінологічною сполукою – value added tax (VAT).  

Коли неозначений артикль виступає в ролі маркера наступного іменника, він 
більш тяжіє до номінативної функції і завжди вказує на одиничність поняття, 
визначеного іменником. Тому є підтвердження втілення поняття «ПДВ» шляхом 
вживання неозначеного артикля з абревіатурою термінологічного 
словосполучення value added tax (VAT). Зазначимо, що ідея одиничності цього 
податку зосереджена на введенні цього податку до внутрішньої податкової 
системи завдяки лібералізації торгівлі та розширенні економічної бази 
оподаткування. 

Для втілення наступного поширеного поняття митної галузі, а саме поняття 
«товар», в англійській мові використовується кілька синонімічних вербалізаторів, 
як-от goods, commodity, products, articles, wares, merchandise. Проте, поширену 
лексико-граматичну комбінаторику було виявлено в термінологічній одиниці 
goods.  

Загальним терміном, що використовується для відбиття поняття «звільнені 
від сплати мита товари» виступає термін duty-exempted goods, де ад’єктивну 
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функцію виконує композит, утворений за моделлю N+PII. Оскільки другий 
компонент в таких складних словах (duty-exempted goods) завжди виступає в якості 
ономасіологічної бази, на якій ґрунтується понятійна основа композиту, часто в 
митних документах зустрічаємо усічений варіант цієї термінологічної сполуки – 
exempted goods. 

Не менш важливою категорію товарів, які також підпадають під статус 
звільнених від сплати зборів виступають товари, що ввозяться за програмами 
іноземної гуманітарної допомоги – ліки та продовольчі товари. Поняття «товари 
гуманітарної допомоги» відбивається такими термінологічними 
словосполученнями – relief goods або imported relief goods (препозиційна 
білатеральна експансія).  

Митна служба також відіграє важливу роль у справах з товарами, що 
порушують права інтелектуальної власності. Поняття «підроблені товари» в 
англомовних текстах митного спрямування відбивається шляхом використання 
термінологічного композита fraud-sensitive goods, утвореного за моделлю 
(N+Adj)+N, або терміносполукою counterfeit goods, що виступає до нього 
синонімом.  

Ще достатньо серйозною проблемою для економіки країни є незаконне 
переміщення товарів через державний кордон. Поняття «контрабандні товари» 
втілюється шляхом використання термінологічних сполук smuggled goods або 
contraband goods. Контрабандний товар ввозиться нелегальними способами і тому 
в англомовних фахових текстах можемо зустріти синонімічне трактування поняття 
«контрабандний товар», тобто – «нелегальний товар». При вербалізації цього 
поняття в англійській мові використовуються такі синонімічні терміни – illicit 

goods, illegal goods,  

Окрім виявлення незаконних дій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, 
працівники митних органів перевірять так звані небезпечні товари, які можуть 
становити значний ризик для здоров’я людини та можуть завдати шкоди 
навколишньому середовищу. Поняття «небезпечні товари» актуалізуються 
терміносполуками dangerous goods та hazardous goods. З поняттям «небезпечні 
товари» пов’язано поняття «небезпечні товари, що можуть завдати суттєвих 
наслідків». До таких наслідків відносяться і техногенні катастрофи, і навіть 
крадіжки в процесі їх перевезення. Вербалізатором цього поняття виступає 
термінологічний комплекс high-consequence dangerous goods, до складу якого 
входить композит high-consequence та термінологічне сполучення dangerous goods. 
Сам термінологічний комплекс high-consequence dangerous goods утворюється за 
моделлю (Adj+N)+Adj+N, слідуючи принципу препозиційної білатеральної 
експансії ключового терміну goods. 

Вербалізація інших базових понять митної галузі «декларація» і «конвенція» 
відбивається за допомогою двох термінологічних словосполучень – declaration, 
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convention з різною графічною презентацією (велика/мала літера), а також шляхом 
залучення механізму білатеральної експансії. 

Актуалізація поняття «вантажна митна декларація» відбувається шляхом 
вживання термінологічного сполучення, утвореного за моделлю N+N: cargo 

declaration або goods declaration. Певні різновиди товарної декларації виступають 
в якості привілей для уповноважених економічних операторів, тобто надійним 
підприємствам з високим рівнем відповідальності ведення обліку. Таким 
підприємствам може бути дозволено подавати товарну декларацію раз на місяць. 
Поняття «щомісячна декларація на товари» вербалізується за принципом 
препозиційної білатеральної експансії, а саме трикомпонентним термінологічним 
словосполученням monthly goods declaration. 

У процесі аналізу було виявлено такі синонімічні терміни на позначення 
поняття «митна декларація»: customs declarations, Customs declarations, declaration, 
entry declaration. З огляду на синонімічне розмаїття серед термінів, що втілюють 
різні види декларацій термінологічна одиниця entry declaration має досить широке 
використання. Цей термін одночасно виступає синонімом до терміносполук 
customs declaration, goods declaration. Перший компонент entry своєю 
семантичною наповненістю вказує на документ, який першочергово має 
надаватися митним органам з метою застосування певних превентивних заходів 
при в’їзді до країни або при імпорті товару 

Модернізація в роботі митниці завдяки використанню новітніх 
інформаційних технологій суттєво спрощує митне оформлення товару. Паперові 
декларації вже залишаються в минулому і їх замінює електронне декларування. 
Втілення поняття «електронна декларація» відбувається за допомогою бінарних 
синонімічних терміносполук: electronic declaration, Internet declaration, online 

declaration. 
Основними багатосторонніми міжнародними угодами, що регулюють 

питання митного оподаткування ти митні формальності, виступають митні 
конвенції. Однією з головних серед них вважається Кіотська конвенція про 
спрощення та гармонізацію митних процедур з метою прискорення 
зовнішньоторговельного товарообігу.  

Втілюється поняття «Кіотська конвенція» шляхом використання 
термінологічного сполучення Kyoto Convention, до складу якого входить назва 
міста, в якому ця конвенція була підписана та самого терміна Convention, графічно 
представленого з великої літери оскільки назва конвенції вважається власною 
назвою. У 2006 році набула чинності переглянута Кіотська конвенція. 
Вербалізатором поняття «переглянута Кіотська конвенція» виступає 
термінологічний комплекс Revised Kyoto Convention, в утворенні якого було 
задіяно механізм препозиційної білатеральної експансії. Абревіатурний варіант 
вживання даного комплексу, а саме RKC виявляється досить поширеним в 
англомовних законодавчих актах, законах та кодексах. 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений аналіз показав, що терміносистемі митної сфери притаманна 
інтегративна характеристика, тобто насамперед вона залучена із різних 
гуманітарних терміносистем, таких, як підсфери економіки, бізнесу та фінансів, 
юриспруденції, особливо з міжнародного права, з технічних терміносистем, 
зокрема, різних видів транспорту. Крім того, значна частина ключових термінів 
має «біфункціональний» характер: поза межами митної сфери такі лексичні 
одиниці виконують роль загальновживаної лексики, а в митній сфері вони 
функціонують у вигляді спеціальних одиниць – термінів. Певна частина термінів 
майже постійно змінюється, оскільки змінюються міжнародні закони і регулятивні 
акти. 

Як і у багатьох інших терміносистемах, спеціальна лексика формується 
шляхом залучення семантичного способу, тобто використання загальновживаних 
одиниць у спеціалізованому значенні. Від цих одиниць, у свою чергу, 
створюються деривати шляхом залучення різних способів словотвору, зокрема, 
афіксації, композиції. З’ясовано, що формування бікомпонентних та 
полікомпонентних термінів здійснюється шляхом залучення механізму 
білатеральної експансією ключових термінів, тобто їх розширенням, приєднанням 
до них як термінологічних, так і нетермінологічних одиниць і створенням 
комплексних термінів.  

Результати дослідження показали, що механізм формування структурних 
композитів-термінів (бікомпонентних та полікомпонентних) використовується для 
відбиття комплексних понять. Також встановлено, що така експансія має 
білатеральний характер і поділяється на препозиційну (лівосторонню) і 
постпозиційну (правосторонню), а також може виступати у поєднанні двох видів.  

Проведений аналіз засвідчив, що тематична класифікація є ефективним 
засобом інвентаризації основних терміноодиниць спеціальної сфери, що зумовлює 
певний поняттєвий взаємозв’язок термінолексем для номінації спеціальних понять 
митної справи, а також свідчить про системність і самостійність цієї 
терміносистеми, незважаючи на її вузько-спрямований характер і користування 
термінологічним апаратом суміжних галузей. 

Застосування комплексної методики лінгвістичного аналізу англомовної 
терміносистеми митної сфери дозволило виявити структурні типи одиниць 
спеціального вокабуляру, визначити основні шляхи та способи їх формування, 
з’ясувати особливості семантики митних термінологічних одиниць, 
проаналізувати механізм «експансії ключових термінів», виявити особливості 
існування термінів як в сфері функціонування, так і в сфері фіксації, визначити 
специфіку вербалізації основних понять митної сфери. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Чухно Т. В. Структурно-семантичні та функціональні параметри 

англомовного вокабуляру митної сфери. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 
університет, Запоріжжя, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню структурно-семантичних та 
функціональних параметрів англомовного вокабуляру митної сфери. Розкрито 
інтегративний генетичний характер пласту митної термінологічної лексики в 
англійській мові. Визначено «біфункціональний» характер значної частини 
базових митних термінів. З’ясовано, що основними шляхами поповнення 
лексичного складу англійської мови митної сфери є морфологічний та 
семантичний. Виявлено структурні типи одиниць спеціального вокабуляру, шляхи 
та способи їх формування.  

Проаналізовано механізм білатеральної експансії – механізм утворення 
структурних композитів митної терміносистеми в англійській мові 
(бікомпонентних та полікомпонентних). Встановлено характер внутрішніх 
семантичних відносин термінологічного поля митної справи. Визначено 
специфіку вербалізації основних понять митної сфери засобами англійської мови. 
Укладено глосарій найуживаніших англомовних термінів митної сфери. 

Ключові слова: митна терміносистема, термінотворення, семантичні 
відношення, білатеральна експансія, біфункціоналізм, поняття, номінація, 
вербалізація. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Чухно Т. В. Структурно-семантические и функциональные параметры 

англоязычного вокабуляра таможенной сферы. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук 

по специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный 
университет, Запорожье, 2021. 

Диссертация посвящена исследованию структурно-семантических и 
функциональных параметров англоязычного вокабуляра таможенной сферы. 
Раскрыт интегративный генетический характер пласта таможенной 
терминологической лексики в английском языке. Определен 
«бифункциональный» характер значительной части базовых таможенных 
терминов. Установлено, что основными путями пополнения лексического состава 
английского языка таможенной сферы является морфологический и 
семантический. Выявлены структурные типы единиц специального вокабуляра, 
пути и способы их формирования. 

Проанализирован механизм билатеральной экспансии – механизм 
образования структурных композитов таможенной терминосистемы в английском 
языке (бикомпонентных и поликомпонентных). Установлен характер внутренних 
семантических отношений терминологического поля таможенного дела. 
Определена специфика вербализации основных понятий таможенной сферы 
средствами английского языка. Составлен глоссарий самых употребляемых 
англоязычных терминов таможенной сферы. 

Ключевые слова: таможенная терминосистема, терминообразование, 
семантические отношения, билатеральная экспансия, бифункционализм, понятие, 
номинация, вербализация. 

 
SUMMARY 

 

Chukhno T. V. Structural, Semantic and Functional Parameters of the 

English Vocabulary of the Customs Sphere. – Manuscript. 
Dissertation for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 
The thesis focuses on the structural, semantic and functional parameters of the 

English vocabulary of the Customs sphere.  
The analysis has shown that the English terminological system of the Customs 

domain is an important lexical layer of the English word-stock. It includes 
terminological units from various humanitarian terminology systems, such as economic, 
business and financial spheres, jurisprudence, especially international law as well as 
from technical terminology systems, in particular, various modes of transport. The 
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research findings point to the integrative genetic nature of Customs terminological 
system in the English language. 

In the course of the study, it has been determined that special vocabulary of the 
Customs sphere is mainly formed by using the semantic means of word-forming. The 
analysis of the English Customs terms showed that affixation and composition as a 
morphological ways of word-formation is also widely applied. 

According to the results of the analysis, the English professional language of 
Customs domain includes both one-word terms and poly-word terms. In the thesis, the 
mechanism of bilateral expansion of key terminological units has been revealed and 
substantiated. The terminological composite consisting of bi-term and poly-term is 
formed by attaching both terminological and non-terminological units to the key term. 
Bilateral expansion can be either prepositional or postpositional, sometimes they both 
are used. The mechanism of bilateral expansion is used to form such terminological 
composites to reflect integrated concepts.  

The research has demonstrated that a significant part of key terms has a 
“bifunctional” nature implying the fact that outside the Customs sphere such words act 
as lexical units from general vocabulary and in special sphere they function in the form 
of special units, i.e. terms.  

The thesis also deals with diverse ways of verbalizing the main concepts of the 
Customs sphere: “duty”, “goods”, “declaration/convention”. The analysis proved the 
English-language nomination of these main concepts to be versatile. In view of this fact, 
much attention has been paid to diverse lexical and grammar means of nominating 
different kind of Customs duties, goods and declaration/conventions in English. 

Being meaningful concepts among others related to the Customs domain, the 
abovementioned main concepts have a whole range of synonymous terms. Regarding 
various semantic connotation, the choice of synonym depends upon the underlined 
aspect to convey the meaning. For that matter, the research findings have confirmed the 
fact that verbalization of concepts related to different types of duties, goods and 
declarations/conventions in the Customs sphere is carried out by using terminological 
word combinations of different semantic content. 

The study of the English vocabulary of the customs sphere made it possible to 
compile the glossary of the widely used Customs terms. 

Key words: Customs terminology, term-formation, semantic relations, bilateral 
expansion, bifunctionalism, concept, nomination, verbalization. 
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