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АНОТАЦІЯ 

Свєтлічна А.А. Англійськомовні митні документи: структурно-

семантичний та когнітивно-прагматичний аспекти. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук 

за спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2018. 

 

Реферовану дисертацію присвячено дослідженню структурно-

семантичних та когнітивно-прагматичних параметрів англійськомовної митної 

документації.  

Актуальність роботи зумовлена зростаючим інтересом сучасних 

науковців до питань найефективніших методів ділової комунікації; відсутністю 

лінгвістичних досліджень текстів англійськомовної митної документації. 

Об’єктом дослідження є сучасні англійськомовні митні документи. 

Предметом вивчення – структурно-семантичні та когнітивно-прагматичні 

аспекти комплексу англійськомовної митної документації. Головною метою 

цієї наукової розвідки виступає визначення специфіки структурної та семантичної 

організації текстів англійськомовних митних документів, установлення параметрів їх 

когнітивно-прагматичного устрою, що зумовило постановку таких завдань: 1) 

систематизувати й узагальнити теоретичні засади дослідження 

англійськомовного митного документа; 2) установити місце та роль митних 

документів у системі класифікації текстів офіційно-ділового дискурсу; 3) 

виокремити жанри англійськомовної митної документації; сформувати польову 

структуру такого комплексу; 4) з’ясувати специфіку морфологічного, 

синтаксичного та лексичного рівнів текстів англійськомовної митної 

документації; 5) визначити особливості композиційної структури текстів 

англійськомовних митних документів та розкрити їхню прагматичну 
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значущість; 6) описати мережу базового фрейму «Транспортування»; 7) 

схарактеризувати особливості комунікативної моделі митного документа. 

Мета та практичні завдання дослідження обумовили необхідність 

використання комплексної методології аналізу мовного матеріалу: методів 

синтезу й аналізу – для теоретичного узагальнення сучасних наукових праць; 

методу суцільної вибірки – для формування досліджуваного масиву митних 

документів; фреймового аналізу – для відтворення системи фреймів, типових 

діловому дискурсивному простору; методу структурно-семантичного аналізу – 

для виокремлення структурних складників документів та визначення їх 

змістовно-смислового наповнення; жанрово-стилістичного методу – для 

встановлення видів та жанрів митної документації; контент-аналізу – для 

отримання дійсних кількісних характеристик лексичного та морфологічного 

рівнів; контекстуально-інтерпретаційного методу – для аналізу значень, які 

створюють певні морфологічні одиниці; трансформаційного методу – для 

реконструкцій синтаксичних структур анкетних сегментів англійськомовних 

митних документів. 

Наукова новизна розвідки полягає в тому, що вперше здійснено 

виокремлення англійськомовної митної документації у складі текстів 

англійськомовного ділового дискурсу; доведено, що масив англійськомовних 

митних документів – єдиний комплекс текстів; виконано системний аналіз 

пакета англійськомовної митної документації із встановленням структурно-

семантичної специфіки, когнітивно-комунікативного потенціалу 

англійськомовних митних документів. 

Теоретична значущість дослідження полягає в науковій розробці етапів 

створення текстів англійськомовних митних документів, установленні 

специфіки їх інтерпретації та особливостей функціонування. Основні 

положення і висновки дисертації є певним внеском у когнітивну лінгвістику, 

прикладну лінгвістику та прагмалінгвістику. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що результати дослідження 

можуть бути застосовані: у навчальному процесі вищих навчальних закладах 
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для проведення спецкурсів з англійської ділової мови («Business English», 

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

викладанні дисципліни «Англійська мова фахового спрямування» спеціалістам 

митної справи; під час створення навчальних та методичних посібників з 

питань специфіки укладання англійськомовної митної документації; в науковій 

роботі студентів, магістрантів та аспірантів. 

На початку дисертаційної розвідки здійснено теоретичне узагальнення 

шляхів дослідження офіційно-ділового дискурсу та офіційно-ділових текстів. 

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. 

Доведено належність англійськомовних митних документів до розряду 

ділової документації. Визначено наявність у текстах комплексу 

англійськомовних митних документів рис, типових для офіційно-ділових 

текстів (точність, стандартизованість, стислість, лаконічність, 

функціональність, інформативність, інституційні обмеження, адресність). При 

цьому враховано той факт, що англійськомовні митні документи є текстами, що 

оформлюються посадовими особами та супроводжують необхідні процедури 

державної установи, тобто репрезентують ділові відносини, які пов’язані з 

переправленням осіб або товарів через кордон держави. 

У процесі дослідження виокремлено види митних документів на підставі 

інформації, що містять такі тексти, та їх практичних цілей. Було отримано 

чотири види документів комплексу англійськомовної митної документації: 

декларації, сертифікати, комерційні документи, а також документи, що 

забезпечують пільгове оподаткування. 

На етапі встановлення специфіки когнітивно-семантичної організації 

офіційно-ділового дискурсу проаналізовано фреймову модель ділового 

дискурсу, яку запропонувала науковець Т. О. Ширяєва, та обґрунтовано 
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доцільність доповнення цієї структури додатковим фреймом, – 

«Транспортування». Включення фрейму «Транспортування» в модель ділового 

дискурсу дозволило представити організацію знань учасника ділового 

суспільства більш повно та зрозуміти місце в цій системі фреймів великого 

інформаційного пласту, який має відношення до типових ситуацій ділової 

людини, що пов’язані з митними процедурами. 

У дослідженні розроблено й теоретично доведено існування жанрової 

системи комплексу англійськомовної митної документації, яка має такий 

вигляд: пасажирська декларація, вантажна декларація, сертифікат походження, 

фітосанітарний сертифікат, сертифікат зважування, сертифікат якості, 

АТА карнет, інвойс та проформа-інвойс. 

Створення польової структури масиву англійськомовних митних 

документів дало можливість встановити ієрархію жанрів цього комплексу, 

довести системний зв’язок ядерних, приядерних та периферійних жанрів. 

У такий спосіб було виявлено, що центральними жанрами комплексу 

англійськомовної митної документації виступають митні декларації та 

документ АТА карнет. Customs Declaration, Cargo Declaration, ATA Carnet, як 

основні регулятивні документи в митному процесі, тісно пов’язані з 

приядерними (Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate) та периферійними 

жанрами (Weight List, Certificate Quality, Invoice, Proforma-Invoice). Приядерні 

та периферійні жанри виконують додаткові функції в митному процесі, 

частково дублюючи фрагменти текстів ядерної зони цієї польової структури. 

Аналіз морфологічного рівня англійськомовних митних документів 

дозволив детермінувати цей комплекс як номінативний, деперсоніфікований. 

Дослідження анкетних сегментів пакету англійськомовних митних 

документів виявило тенденцію до уникнення дієслівних форм, що забезпечує 

документам необхідну інформативну місткість. Під час роботи над дисертацією 

було розкрито специфіку формування аргументативно-прескриптивного фону 

англійськомовних митних декларацій, що є результатом синтезу дії модальних 

дієслів, пасивних конструкцій, умовних речень та додаткових включень у 
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форматі митного документа. З’ясовано, що корегування дій реципієнта в ході 

заповнення англійськомовних митних декларацій відбувається за допомогою 

використання переважно таких часових форм, як Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect та Future Simple. Максимально вживаною виявилася 

форма Present Simple – (75,71%). 

У дослідженні зафіксовано ряд специфічних ознак синтаксичного рівня 

комплексу англійськомовної митної документації. За допомогою 

трансформаційного методу було здійснено реконструкцію синтаксичних 

структур анкетних сегментів англійськомовних митних документів. Доведено, 

що формування цих конструктів відбувається за аналогом простого речення з 

опущенням дієслова to be, як інформаційно не вагомого елемента для такої 

синтаксичної конструкції. Визначено, що ці фрагменти синтаксичних структур 

слугують глибинними елементами семантики, здатними мати типове, 

стандартне, а тому зрозуміле, відновлення впродовж усього тексту документа. 

Відновлюються вони у свідомості адресата на зразок тема-рематичного устрою 

речення, перетворюючись на трикомпонентну модель (тема – імпліцитно 

представлена зв’язка (одна із форм дієслова to be) – рема). 

Тема-рематична організація, як модель або сценарій, що міститься в 

пам’яті реципієнта, сприяє відтворенню потрібних складових структури, 

дозволяє сформувати в анкетних сегментах англійськомовних митних 

документів синтаксичні структури із багатокомпонентною ремою. Результатом 

застосування таких конструктів стає можливість концентрації максимальної 

кількості інформації в незначному за розміром тексті митного документа. 

Дослідження інструктивних частин англійськомовних митних декларацій 

показало, що в таких сегментах на зміну процесам синтаксичного спрощення 

приходять процеси ускладнення синтаксичної структури. Як результат, 

утворюється синтаксично складний інформативно-регулятивний фрагмент 

документа, прагматична стратегія якого полягає в інструктуванні адресата 

стосовно специфіки митного процесу, особливостей заповнення митної 

документації. 
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Вивчення лексичного складу комплексу англійськомовної митної 

документації дозволило виявити такі лексичні шари як: загальновживана 

лексика, митна лексика, юридична лексика, ділові стандарти, абревіатури та 

скорочення, номенклатурна лексика. У ході дослідження також було з’ясовано, 

що аранжування лексичних пластів знаходиться в прямій залежності від жанру 

англійськомовного митного документа. 

Аналіз когнітивної організації масиву англійськомовної митної 

документації показав, що структурування інформаційного простору під час 

формування англійськомовного митного документа відбувається в межах 

фрейму «Транспортування» та здійснюється за допомогою предметних, 

посесивних, ідентифікаційних та акціональних пропозиціональних схем. 

Конфігурація схем залежить від композиційних особливостей конкретного виду 

англійськомовних митних документів. 

Встановлено, що створення англійськомовного документа – це 

багатоетапна «реверсна» процедура. Для формування тексту такого документа 

характерна почергова зміна ролей адресата та адресанта. Як наслідок, автором 

була сформована та описана комунікативна модель англійськомовного митного 

документу, що відображає основні етапи його «будування». 

Перспективи подальших наукових розвідок цього комплексу вбачаються 

в дослідженні текстів англійськомовних митних документів в діахронічному 

розрізі. 

Ключові слова: офіційно-діловий дискурс, англійськомовний митний 

документ, комплекс англійськомовної митної документації, жанр, лексичні 

шари, тема-рематична організація, фрейм «Транспортування», 

пропозиціональна схема, прагматична стратегія, комунікативна модель. 
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SUMMARY 
 

Svetlichna A.A. English Customs documents: structural-semantic and 

cognitive-pragmatic aspects. – Qualifying scientific work as a manuscript. 

 

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 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. 

Increasing interest of modern scientists to the most effective methods of 

business communication and the absence of linguistic studies of English Customs 

documents determine the topicality of this scientific work. 

The object of this research is modern English Customs documents. The 

subject of this study – structural-semantic and cognitive-pragmatic aspects of 

English Customs documentation. 

The main purpose of this study is to define specific features of structural and 

semantic establishment of English Customs documents; to determine parameters of 

their cognitive and pragmatic organization. As a result, the following tasks need be 

solved: 1) to systematize and generalize the theoretical foundations of the research of 

English Customs document; 2) to define the place and the role of Customs documents 

in the system of texts of official business discourse; 3) to select the genres of English 

Customs documentation; to create the field structure of this complex; 4) to find out 

the specific character of morphological, syntactic and lexical levels of texts of 

English Customs documentation; 5) to determine the peculiarities of compositional 

structure of English Customs texts and to establish their pragmatic significance; 6) to 

describe the frame «Transportation»; 7) to characterize the features of the 

communicative model of the customs document. 

The aim and practical tasks were the factors which determined the necessity to 

use complex methodology of analysis: the methods of synthesis and analysis to 
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theoretically generalize of contemporary scientific works; the sampling method to 

form the material of the research; the frame analysis for reproducing the system of 

frames which are typical for business discursive space; the method of structural and 

semantic analysis to separate structural components of documents and to determine of 

their content-semantic filling; the genre-stylistic method to establish types and genres 

of English Customs documentation; content analysis to get valid quantitative 

characteristics of lexical and morphological levels; the contextual-interpretation 

method to analyse some meanings which certain morphological units can get; the 

transformational method to reconstruct syntactical structures of certain segments of 

English Customs documents. 

Scientific novelty of the research is in that for the first time the separating of 

English Customs documentation in the system of the texts of English business 

discourse was done; English Customs documents were proved to be a single 

complex; multi-sided analysis of English Customs documentation with identifying 

structural-semantic specificity, cognitive-communicative potential of such documents 

was made. 

The theoretical significance of this research is in scientific working out the 

stages of creating the texts of English Customs documents, defining the specificity of 

their interpretation and some features of functioning. The main points and 

conclusions of this dissertation can be a certain contribution to cognitive linguistics, 

applied linguistics and pragmalinguistics. 

The practical value of this paper is that the results of this research can be 

used: in the academic process of high schools, for special English courses (such as 

«Business English», «Business Communication», «English language for special 

purposes») or for teaching the discipline «Professional English language» for 

customs specialists; while working out some educational and methodical manuals 

concerning the specific features of drawing up English Customs documents; in 

scientific work of students, masters and postgraduates. 

The theoretical generalization of the research ways of official-business 

discourse and business texts is made. Firstly the place of English Customs documents 
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in system of texts of official-business discourse was established. The possibility of 

arranging business discourse 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. Herewith it is taken into account that 

English Customs documents are the texts issued by officials and accompanied all 

necessary procedures of the state agency, representing business relationship of people 

while their crossing the borders. 

In the research the kinds of Customs documents were distinguished. It was 

made on the basis of the practical objectives and information which these documents 

contain. As a result, we got four kinds of English Customs documents of this 

complex: declarations, certificates, commercial documents and the documents 

providing preferential taxation. 

While identifying the specificity of cognitive-semantic organization of business 

discourse we had a possibility to analyze the frame model of business discourse 

which had been proposed by the scientist T.A. Shiryaeva. It was proved the necessity 

to include additional frame «Transportation» in this structure. This inclusion in the 

model of business discourse allowed us to represent organization of business 

participant’s knowledge more completely and to understand the place in this frame 

system a big layer of information, which is related to the typical situations connected 

with carrying out the customs procedures. In this scientific paper the existence of 

genre system of the complex of English Customs documentation complex was 

developed and theoretically proved. It can be presented as follows: Customs 

declaration, Cargo declaration, Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, 

Weight List, Certificate of Quality, ATA Carnet, Invoice, Proforma-Invoice. 
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In consequence of constructing the field structure of English Customs 

documents we got a possibility to describe the hierarchy of genres of this complex 

and to prove the system connectivity of nuclear, perinuclear and periphery genres. 

Thus it was found out that the nuclear genres of this complex are declarations 

and ATA Carnets (Declaration, Cargo Declaration, ATA Carnet). As the most 

regulative documents in the customs process they are in close connection with the 

perinuclear (Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate) and the peripheral 

genres (Weight List, Certificate Quality, Invoice, Proforma-Invoice). The perinuclear 

and the peripheral genres perform the additional functions in the customs process, 

partly duplicating some fragments of the texts of the nuclear zone of this field 

structure. 

The analysis of morphological level of English Customs documents allowed us 

to determine the complex of English Customs documentation as nominative, de-

personified. 

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

reveal the tendency to avoid verbal forms, which provides necessary informative 

capacity of English Customs documents. 

Also in the study it was revealed the specificity of forming argumentative-

prescriptive background of Customs declarations. It was proved that it creates 

through the synthesis activity of modal verbs, passive constructions, conditional 

sentences and additional inclusions in the format of customs document. It was found 

out that adjustment of the recipient's actions in the process of filling in English 

Customs documents is the result of using such tense forms as: Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect and Future Simple. In percentage terms the most 

used one was Present Simple (75,71%). 

The specific features of syntax level of the complex of English Customs 

documentation were detected as well. Syntactic structures of certain segments of 

English Customs documents were reconstructed by using the transformation method. 

It was substantiated that the process of forming of such constructs occured by 

analogy of a simple sentence where the verb to be was omitted, as not meaningful 
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element of the syntactic structure. These fragments of syntactic structures are 

determined as deep semantic elements which can have a typical, standard and 

therefore clear re-establishment throughout the text of the document. They are 

transformed in the mind of the addressee, like a sentence with theme-rheme structure, 

creating a three-component model (theme – an implicitly represented connection (one 

of the forms to be) – rheme). 

Theme-rheme structure as a model or script which is contained in the 

recipient's memory helps to recover necessary elements of such structure, to form 

syntactic structures with multicomponent rheme. The result of using these constructs 

is the possibility to concentrate the maximum amount of information in a short 

customs document. 

The study of instructional parts of English Customs declarations showed that in 

such segments the processes of syntactic simplification are replaced by processes of 

complicating of the syntactic structure. As a consequence, syntactically complicated 

informative-regulatory fragment of the document is created. It has the pragmatic 

strategy to instruct the addressee concerning the specific features of the customs 

process, some particularities of filling in customs documentation. 

The analysis of lexical structure of the complex of English Customs 

documentation allowed revealing the presence of such lexical layers as: general 

vocabulary, general customs vocabulary, general legal vocabulary, business 

standards, abbreviations and reductions, nomenclature vocabulary. It is clarified that 

variation of lexical layers directly depends on the genre of English Customs 

document. 

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

was pointed out that structuring information in time of forming English Customs 

documents carried out within the frame «Transportation» by using thing, possessive, 

identification and action propositional schemas. These schemas are combined in 

different configurations depending on compositional peculiarities of a certain kind of 

English Customs documents. 
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The process of creating such documents was found out to be a multi-staged, 

«reverse» procedure. The typical phenomenon for forming such text 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 «building», was formed 

and described. 

The possibilities of further scientific research of English Customs 

documentation complex are seen in the study of such documents in a diachronic 

view. 

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

of English Customs documentation, genre, lexical layers, theme-rheme structure, 

propositional schema, frame «Transportation», pragmatic strategy, communicative 

model. 
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ВСТУП 

 

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. 

Використання значних об’ємів інформації в діловій сфері, необхідність її 

передачі в письмовому вигляді, потреба в швидкому оформленні та обробці 

документів призводять до появи нових форм офіційно-ділових текстів, які б в 

більшому ступені реалізовували тенденцію до уніфікації, відходили б від 

індивідуального та були спрямовані на прискорення темпу роботи ділової 

людини. 

В нових економічних та соціальних умовах виникає потреба в зміні форм 

державної офіційно-ділової документації, до її переорієнтації на загальносвітові 

стандарти. За таких обставин дослідження саме англійськомовних офіційно-

ділових документів виявляється дуже перспективним напрямком. 

Протягом останніх десятиліть питаннями ділової комунікації та 

проблемами офіційно-ділових текстів займалися українські вчені, досліджуючи 

лексико-граматичні та стилістичні особливості англійськомовних документів 

Ж. Л. Біленко [22], структурно-композиційні особливості ділового листа І. П. Борковська 

[28], прагматичний потенціал текстів ділових документів І. П. Борковська [26], специфіку 

ділового дискурсу загалом як одного з інституційних типів дискурсу О. О. Декало [51], 

практичні та структурно-семантичні особливості міжнародного договору C.Є. Максимов 

[106], особливості мови сучасних ділових документів А. Ф. Марахова [109], 

лінгвопрагматичні та лінгвокогнітивні аспекти комерційних контрактів Н. Г. Наумова 

[122, 123], визначаючи функціонально-стильові характеристики ділового дискурсу 

Л. П. Науменко [119], специфіку англомовного офіційно-ділового дискурсу 

В. Л. Романюк [141, 142], функціонування окремих компонентів комунікації в діловому 

дискурсі Л. В. Солощук [167], описуючи тематичні моделі англійськомовного ділового 

дискурсу В. І. Юшкевич [200]. 
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Окремі аспекти цього напрямку досліджують і зарубіжні науковці, фокусуючи 

увагу на особливостях наукової та ділової кореспонденції англійської мови Е. М. Бас 

[13], на мові ділового спілкування як лінгвістичному та дидактичному явищі 

П. В. Волошин [39], специфіці ділового листування в промисловості П. В. Веселов [35], 

зосереджуючись на лінгвокульторологічних аспектах офіційно-ділового дискурсу 

Т. О. Петрова [129], становленні та розвитку англійських регулятивних текстів І. Б. Руберт 

[143, 144], на аналізі одиниць та способів мовної концептуализації в діловому 

листі І. М. Шеїна [186, 187], створюючи когнітивні моделі та фрейми ділового дискурсу 

Т. О. Ширяєва [190, 191, 192].  

В центрі уваги стають і загальні характеристики сфери професійної ділової 

комунікації R. B. Adler [207], F. Bargiela-Chiappini [209, 210, 211], C. L. Bovee 

[217], N. Canavor [220], N. М. Chadessy [221], H. G. Cunningham [223], 

G. Drummond [228], L. Gardside [233], B. Gunnarsson [234],  M. Hewings [236], 

W. Judd [238], M. Nelson [249], C. Nickerson [250], W. T. Mackinnon [245], P. Maier 

[246], P. Rogerson-Revell [252], M. Steward [258], St. John, Jo  Maggie [259], 

A. Trosborg [265], C. Van Riel [266], D. Whitehead [268], K. Wilson [269]. 

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 роботи 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 
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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.). 

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. 
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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 

суцільної 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 є 

комплексний підхід до вивчення тексту митного документа, який полягає в 

поєднанні структурно-семантичного та когнітивно-прагматичного аналізів. 

Для визначення понять «дискурс» нами використовувались праці відомих 

вчених у сфері когнітивної лінгвістики, когнітивної прагматики та теорії 

комунікативного процесу (Н. Д. Арутюнова [7], Е. Бенвеніст [20], 

В. Г. Борботько [25], Р. Водак [38], В. З. Дем`янков [54], В. Дресслер [59], 

А. П. Загнітко [69], В. І. Карасик [78], О. С. Кубрякова [97, 98, 99], 

М. Л. Макаров [105], О. О. Селіванова [160], Л. Дж. Філліпс [176], 

В. Є. Чернявська [180], І. С. Шевченко [182, 183, 184], R. Beagrande [213], G. Brown 

[218], M. Coulthard [222], T. A. van Dijk [225, 226], J. Sinclair [257], 

M. Stubbs [260], M. D. Tannen [264]). У процесі з’ясування існуючих 

класифікацій дискурсу було проаналізовано праці А. Д. Бєлової [18], 

В. І. Карасика [78, 79], А. О. Кібрік [84, 85], Г. Г. Почепцова [134], 

А. М. Приходька [135, 136], Г. М. Яворської [201].  

Встановленню типологічних рис офіційно-ділового дискурсу сприяв 

розгляд наукових праць Г. В. Алексєєвої [1], С. Г. Апетян [6], Н. Г. Наумової 

[122, 123], Т. О. Петрової [129], В. Л. Романюк [141, 142], О. В. Тойкіної [171], 

І. В. Тубалової [173], І. М. Шеїної [186, 187], Т. О. Ширяєвої [190, 191, 192, 

193]. Теоретичним фундаментом для виокремлення жанрів англійськомовної 

митної документації слугували праці вітчизняних та зарубіжних лінгвістів у 

сфері жанрології (Т. В. Анісімової [4], А. Г. Баранова [11], М. М. Бахтіна [14, 

15], Ф. С. Бацевича [16, 17], А. Д. Бєлової [18], Г. Вежбицької [34], 
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В. I. Карасика [79], М. М. Кожиної [88], Р. С. Помірка, А. Й. Паславської [131], 

О. П. Сологуб [165], В. Є. Чернявської [180], Т. В. Шмельової [195, 196, 197], 

Т. В. Яхонтової [203, 204, 205], V. K. Bhatia [214, 215], J. Swales [261] та ін.). 

Для аналізу синтаксичного рівня текстів англійськомовної митної документації 

теоретичну базу становили праці Н. С. Валгіної [33], В. П. Даніленко [49], 

В. Дреcслера [59], А. П. Загнітко [70, 71], В. Матезіуса [111, 112], 

Н. О. Меркулової [113], Ю. Г. Панкрац [127], Н. В. Рафікової [137], 

Є. А. Реферовської [138], О. І. Смирницького [163], Г. Ф. Фахертдинової [174], 

К. Н. Федорової [175], В. І. Юганова [198], F. Danes [224], D. M. Levy [242], 

F. Liedtke [243].  

Для опису когнітивної організації АМД комплексу було проаналізовано 

праці Л. В. Бабіної [10], І. В. Богословської [23], Н. Н.  Болдирєва [24], 

Л. О. Бутакової [32], C. А. Жаботинської [61, 62, 63, 64, 65, 66, 67], 

І. Л. Жолоб [68], А. О. Кібріка [84], К. Я. Кусько [101], М. Мінського [114], 

Ю. Г. Панкрац [127, 128], З. Д. Попова, І. О. Стернина [132], З. Д. Попова [133], 

О. М. Санжарової [146], І. О. Стернина [170], T. Ensink [229], 

Ch. J. Fillmore [230, 231], R. W. Langacker [240, 241], J. Nuyts [251]. 

Перспективним виявилося застосування в цій дисертаційній роботі 

результатів наукових праць з питань формування української термінології митної 

справи В. М. Дейнеки [55], як єдиного до цього часу лінгвістичного дослідження в 

напрямку встановлення специфіки сучасної комунікації в сфері митної справи. 

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-
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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 у 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 положення, 

винесені на захист: 

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

це 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 
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чотирма основними видами митних документів: декларації, сертифікати, 

комерційні документи та документи, що забезпечують пільгове оподаткування. 

3. Жанрова система АМД-комплексу презентується в такому вигляді: 

пасажирська декларація (Customs Declaration); вантажна декларація 

(Cargo/Goods Declaration); сертифікат походження (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 роботи 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 

англістики, як синтаксис, лексикологія та стилістика англійської мови. 

Висновки дисертації сприятимуть розбудові теорії когнітивної лінгвістики 

(вдосконалення когнітивної моделі ділового дискурсу), прикладної лінгвістики 
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(виокремлення жанрів комплексу англійськомовних митних документів), 

прагмалінгвістики (характеристика структурних особливостей 

англійськомовної митної документації, визначення прагматичного потенціалу 

текстотипу «митний документ»). 

Практична цінність наукової праці 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 здійснювалося 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, 

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 у 

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

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

тези і матеріали доповідей на міжнародних наукових та науково-практичних 

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

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 
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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. 

У вступі обґрунтовано вибір, актуальність та новизну теми, 

сформульовано мету та завдання дослідження, окреслено основні методи 

дослідження, сформульовано положення, що виносяться на захист, наведено 

дані про апробацію та публікації основних результатів наукової розвідки. 

У першому розділі представлено огляд наукових праць, присвячених 

дослідженню дискурсу, його класифікації; встановлено типологічні риси 

офіційно-ділового дискурсу, схарактеризовано його когнітивно-семантичну 

організацію, описано та вдосконалено когнітивну модель організації знань 

ділової людини, визначено місце даного масиву митних документів в системі 

текстів офіційно-ділового дискурсу; сформульовано методологічну базу 

дослідження. 

У другому розділі запропоновано класифікацію комплексу 

англійськомовної митної документації із розподілом на види та жанри, описано 

польову структуру із визначенням центральних та периферійних жанрів АМД-

масиву; досліджено особливості використання лексичних та морфологічних 

засобів організації англійськомовної митної документації; встановлено відсоток 

митної термінології та її значення у формуванні окремого жанру митного 

документа; описано специфіку синтаксичного рівня такого комплексу. 

У третьому розділі представлено фреймову організацію АМД-масиву; 

проаналізовано структурні особливості англійськомовних митних документів із 

встановленням настанов окремих його сегментів, що формують глобальний 

прагматичний ефект митного документа загалом; описано інтерактивну модель 

комунікації в процесі створення англійськомовного митного документа. 
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У загальних висновках викладено основні теоретичні та практичні 

результати дослідження, окреслено перспективи подальших наукових пошуків 

з обраної проблематики. 

Додатки дисертаційної роботи складають частину фактичного матеріалу, 

що застосовувався в процесі аналізу та опису структурно-семантичної та 

когнітивно-прагматичної структури текстів англійськомовних митних 

документів. Загальна кількість додатків становить 62 аркуші.  
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РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МИТНИХ ДОКУМЕНТІВ  

 

1.1. Сутність поняття «дискурс» у сучасній лінгвістиці. 
 

У сучасній лінгвістиці, а також у багатьох гуманітарних науках, які 

стикаються з вивченням функціонування мови, поняття «дискурс» стає дійсно 

«поліпарадигматичним» утворенням. Незважаючи на той факт, що наукові 

розвідки цього феномена тривають уже довгий час, він і нині не має 

однозначного трактування. Дискурс – достатньо складне явище сучасної науки. 

Цей термін використовують логіка, риторика, соціологія, психолінгвістика, 

філософія, мовознавство. Кожна наука акцентує увагу на різних особливостях 

дискурсу. 

 На цьому етапі розвитку лінгвістики не існує чіткого та 

загальновизнаного визначення поняття «дискурс». Спочатку слово «дискурс» 

означало мову взагалі або текст. Зараз у лінгвістичній літературі вживається 

багато різних дефініцій цього терміна. Поняття «дискурс» таке ж нечітке, як і 

поняття мови, суспільства, ідеології, що спричиняє полеміку серед науковців і, 

як наслідок, різноманітність його формулювань. 

Фундатором сучасних досліджень дискурсу в лінгвістиці є французький 

філософ, культуролог М. Фуко [177]. Базові положення його теорії  

характеризують дискурс як явище, котре не зводиться до мови та мовлення і 

пояснює те, що людина бажає сказати. 

Одним з тих, хто дав слову «дискурс» термінологічне визначення, був 

Е. Бенвеніст. Вчений розуміє його як мовлення, що було привласнене мовцем 

[20, c. 296]. 

Дебора Шифрін виділяє головні напрямки в трактуванні цього поняття. 

Перший підхід визначає дискурс як мову, вищу за рівнем від словосполучення 

або речення [253, c. 23]. Таке формальне визначення згодом доповнив 

вітчизняний вчений В. А. Звегінцев критерієм значеннєвої зв’язності: «Дискурс 
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– це два або декілька речень, що перебвають у смисловому зв`язку одне з 

одним» [72, c. 171]. Другий підхід, що презентує Д. Шифрін, базується на 

функціональному визначенні дискурсу як будь-якого вживання мови в 

широкому соціокультурному контексті [253, с 31]. Третій напрямок підкреслює 

взаємодію форми та функції, де дискурс ототожнюється з висловлюванням і 

виступає поєднанням функціонально організованих, а не лише формальних 

одиниць вживання мови [253, c. 39]. 

В. Стабс [260, c. 7] виділяє три головні характеристики дискурсу: 1) 

одиниця мови, що перевищує за обсягом речення; 2) дискурс пов’язаний із 

вживанням мови в соціальному контексті; 3) за своєю організацією дискурс 

інтерактивний, тобто діалогічний. На наш погляд, третя характеристика 

дискурсу, яку визначив В. Стабс, доповнює основні підходи щодо трактування 

цього терміна у працях американської дослідниці Д. Шифрін. 

Уведенням терміна «дискурс» до обігу в мовознавстві ми завдячуємо 

американському лінгвісту З. Харісу. У своїх дослідженнях він розглядає 

взаємозв’язок людини, мовлення й соціальної ситуації та розуміє дискурс як 

«послідовність речень, що були вимовлені (або написані) однією (чи більш) 

людиною в окремій ситуації» [235, c. 3]. 

Згідно з Т. А. ван Дейком, дискурс – це не лише текст, як вважають деякі 

науковці (В. Дресслер [227], П. Сьюрен [255], С. Шмідт [254], О. Москальська 

[117] та ін.), але й комунікативне явище, оскільки він спрямований на певну 

аудиторію [50]. У понятті «дискурс» закладено знання про світ, функціональні 

завдання комунікантів, а також певні правила побудови дискурсу.  

У дискурсі, за словами Т. А. Ван Дейка [226, c. 103], відображається 

менталітет і культура, як національна, загальна, так і індивідуальна, особиста. 

Т. А. ван Дейк вважає [226], що, описуючи текст, вже не достатньо проводити 

аналіз лише мовних явищ, потрібно спиратися на контекст функціонування 

мови. 

Значний внесок у дослідження дискурсу зробили російські та українські 

лінгвісти Н. Д. Арутюнова [7, 9], О. С. Кубрякова [97, 98], Ф. С. Бацевич [17], 
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О. О. Селіванова [160], А. П. Загнітко [69], А. Д. Бєлова [18], В. Б. Бурбело [29], 

О. Москальська [117], І. Р. Гальперін [41, 42], В. І. Карасик [78, 79], 

В. Дем’янков [53], Г. Почепцов [134], А. М. Приходько [135], К. Ф. Сєдов [147]. 

Н. Д. Арутюнова визначає дискурс «як зв’язний текст разом з 

екстралінгвальними, прагматичними, соціокультурними, психологічними та 

іншими факторами» [7, c. 136]. У сучасній лінгвістиці дискурс розуміється як 

багатопланове явище, котре складається з учасників комунікації, ситуації 

спілкування і самого тексту. Дискурс розглядається як «мовлення, занурене в 

життя» [7, с. 136–137].  

Цієї ж думки дотримуються Н. М. Андронкіна, яка пише, що в дискурсі 

реалізуються знання про світ, думки, настанови, ситуації реального 

спілкування, сукупність процесу і результату мовленнєво-розумової діяльності 

[3, c. 87], та Ю. С. Степанов, котрий  вважає, що «дискурс – це мова в мові, але 

представлена у вигляді особливої соціальної даності» [168, c. 71]. 

В. З. Дем’янков пропонує таке трактування дискурсу: «будь-який 

фрагмент тексту, що складається з більш ніж одного речення або незалежної 

частини речення. Нерідко концентрується біля певного опорного концепту; 

утворює спільний контекст, який описує дійових осіб, об’єкти, обставини, часи, 

вчинки тощо, що визначається не стільки послідовністю речень, скільки тим 

загальним для утворюючого дискурс та його інтерпретатора світом, який 

“будується” в процесі розгортання дискурсу» [53, c. 7]. В. З. Дем’янков 

об’єднує дискурс із текстом, але не з будь-яким, а лише з тим, який генерує 

загальний контекст разом із «дійовими особами, об’єктами, обставинами, 

часами, вчинками», тобто з екстралінгвальними чинниками. 

Протягом певного періоду в лінгвістиці дефініції «дискурс» та «текст» 

ототожнювалися, але відношення між текстом і дискурсом не можуть 

кваліфікуватися як відношення рівності та симетричності. Той факт, що 

дискурс і текст часто прирівнюють, пов’язаний з тим, що вони мають дійсно 

багато спільних рис. Однак поряд із подібністю тексту й дискурсу дослідники 

виділяють і їхні відмітні ознаки.  
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На думку В. Г. Борботька, не кожен текст є дискурсом, оскільки не є 

«комунікативною одиницею» та несе «смислову концепцію» [25, c. 8]. Учений 

розглядає дискурс під кутом зору протиставлення рекурсивних та 

дискурсивних висловлювань, де рекурсивні не додають нічого нового до того, 

що було сказано раніше, а дискурсивні відрізняються змістовно-

інформативною новизною. Він визначає дискурс як текст, але такий, що 

складається із комунікативних одиниць мови – речень та їх об’єднань у більш 

великі єдності, які перебувають в безперервному смисловому зв’язку, що 

дозволяє сприймати його як цілісне утворення [25]. 

Дослідниця В. Є. Чернявська зробила спробу узагальнити різні 

трактування дискурсу у вітчизняному та зарубіжному мовознавстві. Вона 

пропонує два основних визначення: 1) «конкретна комунікативна подія, яка 

фіксується в письмових текстах та в усному мовленні і здійснюється в певному 

когнітивно-типологічно обумовленому комунікативному просторі», та 2) 

«сукупність тематично співвіднесених текстів» [180, c. 53]. 

В. І. Карасик пропонує більш розгорнуту характеристику цього явища: 

«текст, занурений у ситуацію спілкування», що допускає «багато вимірів» та 

взаємодоповнюючих підходів дослідження, у тому числі прагмалінгвістичний, 

психолінгвістичний, структурно-лінгвістичний, соціолінгвістичний» [79, c. 5–

6]. Отже, вчений вважає, що дискурс вбирає в себе властивості, які притаманні 

мові, спілкуванню та зафіксовані в текстах. 

Відомий лінгвіст М. Л. Макаров [105, c. 5] говорить про три типи 

координат щодо визначення терміна «дискурс»: з формального боку – це 

утворення більш високого рівня, аніж речення; з функціонального погляду – це 

вживання мови в усіх її різновидах; і з погляду ситуаційної інтерпретації – це 

існування мови в оточенні культурних, соціальних та інших екстралінгвальних 

чинників у спілкуванні людей. 

На нашу думку, найбільш ґрунтовне визначення дискурсу наводить 

українська дослідниця О. О. Селіванова [159, c. 120]: 
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«1) зв’язний текст у контексті численних супровідних фонових чинників 

онтологічних, соціокультурних, психологічних тощо; текст, занурений у 

життя; 

2) замкнена цілісна комунікативна ситуація (подія), складниками якої є 

комуніканти й текст як знаковий посередник, зумовлена різними 

факторами, що опосередкують спілкування й розуміння (соціальними, 

культурними, етнічними тощо); 

3) стиль, підмова мовного спілкування; 

4)  зразок мовної поведінки в певній соціальній сфері, що має відповідний 

набір перемінних складників». 

Різні підходи в дослідженні дискурсу доводять його багатовекторність, 

що свідчить про особливе місце дискурсу як об’єкта розвідки в різних галузях 

науки. Однак, незважаючи на те, що таке поняття має багато наукових 

інтерпретацій та характеризується нечіткими межами його застосування, 

дослідники єдині в одному: основним принципом, який об’єднує всі прояви 

дискурсу, є комунікативна дія. Отже, дискурс – це мовленнєве спілкування. 

Зазначимо, що за всієї різноманітності трактувань дискурсу він 

розуміється не лише як комунікативна подія, а й як комунікативне явище з 

урахуванням соціальних, культурних, психологічних чинників, а також 

специфіки ментальної діяльності учасників комунікації. 

Так, з одного боку, дискурс розглядається як мовленнєва практика, тобто 

«інтерактивна діяльність учасників спілкування, установлення та підтримання 

контакту, емоційний та інформаційний обмін, виявлення впливу один на 

одного, переплетення комунікативних стратегій, що можуть миттєво 

змінюватися, та їхнє вербальне й невербальне втілення в практиці спілкування» 

[79, c. 5]. 

З іншого боку, це досить складне комунікативне явище, до складу якого 

входить не лише процес створення певного тексту, але й невідривна залежність 

утворення мовленнєвого витвору від багатьох екстралінгвальних моментів – 

знань про світ, думок та поглядів, певних цілей та завдань мовця. Дискурс – це 
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текст, занурений у реальне спілкування, у нього багато вимірів. Дискурс має 

динамічний характер. Продукт цього явища – текст. 

 Дискурс і текст – це феномени, які не можуть бути прирівняними один 

до одного, не можуть вважатися синонімічними, але водночас вони нерозривні. 

Різниця між ними стає чіткішою, якщо визначати дискурс як процес мовної 

діяльності, а текст – як форму його перебігу. Текст виступає носієм та 

накопичувачем інформації. Натомість дискурс не може зберігати інформацію та 

не має можливості бути відтвореним знову, як текст. Важливими 

характеристиками дискурсу слід вважати: 1) цілісність/зв’язність; 2) 

завершеність; 3) композиційна оформленість; 4) належність до певного типу 

(дискурсу); 5) факт екстралінгвальних параметрів. І якщо зв’язність, цілісність, 

завершеність притаманні всім мовним витворам, то екстралінгвальні чинники 

властиві лише дискурсу. 

Виконаний нами аналіз існуючих дефініцій терміна «дискурс» дозволяє 

зробити висновок про те, що це явище багатогранне та різнобічне. Даючи 

визначення цього феномена, кожен з науковців акцентує увагу на його окремій 

«грані», що сприяє доповненню і розширенню даного поняття. 

У нашій розвідці за основу взято визначення дискурсу, запропоноване 

І. С. Шевченко, яке є продовженням ідеї Т. A. ван Дейка щодо природи цього 

феномена: «Дискурс – це інтегральний феномен, когнітивно-комунікативна 

діяльність, що виступає як сукупність процесу та результату, яка охоплює як 

екстралінгвальний, так і лінгвальний аспект; в останньому, окрім тексту, 

виділяється пресупозиція і контекст (прагматичний, соціальний, когнітивний), 

які зумовлюють вибір мовних засобів» [183, с. 38]. Таке трактування дискурсу 

дозволяє висвітлити не лише деякі його сторони, але й досліджувати його як 

комплексне явище. 
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1.2. Класифiкацiї дискурсу  

 

Оскільки дискурс – це комунікативне явище, в котрому поєднуються 

лінгвальні та екстралінгвальні компоненти, а спілкування завжди відбувається в 

певному соціальному просторі, то найбільш актуальним питанням для багатьох 

дослідників є не розгляд дискурсу взагалі, а певного типу дискурсу, тобто щось 

вимовлене на задану тему в певний проміжок часу.  

Саме тому перед багатьма вченими постає питання щодо визначення того 

чи іншого типу дискурсу, типології дискурсів у цілому. У сучасній лінгвістиці 

наводиться декілька класифікацій дискурсу (Г. Г. Почепцов [134], 

Г. М. Яворська [201], В. І. Карасик [79], А. Д. Бєлова [18], А. О. Кібрік [85], 

А. М. Приходько [135]). Однак аналіз наукових праць показує, що єдиної думки 

щодо класифікацій дискурсу не існує, і це питання можна зарахувати до 

розряду дискусійних та неоднозначних, таких, що не здобули остаточного 

визначення. 

Огляд класифікацій дискурсу свідчить, що дослідники підходять до їх 

типізації з різних позицій. До основних факторів розмежування у класифікаціях 

дискурсу належать ступінь формальності спілкування та протиставлення усного 

й письмового різновидів дискурсу. 

Відомий мовознавець А. О. Кібрік [85, с. 11] стверджує, що для розуміння 

розмаїття дискурсів слід враховувати не менш ніж чотири параметри – модус, 

жанр, функціональний стиль та формальність. Найбільш значне протиставлення 

між типами дискурсів простежується згідно з модусом (каналом передачі 

інформації), де базовим є усний дискурс. Щодо письмового дискурсу, то 

вчений вважає його похідною формою від усного, аргументуючи це тим, що 

письмовий дискурс з’явився значно пізніше усного в історії людства, і навіть 

сьогодні багато мов існують лише в усній формі [85]. Отже, усному дискурсу, 

на відміну від письмового, притаманне одночасне породження та розуміння 

інформації. В усному дискурсі існує контакт між адресатом та адресантом, у 

результаті залучається адресат в ситуацію спілкування. Для усного дискурсу 
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характерний акустичний канал передачі інформації, а для письмового – 

візуальний. 

Визначаючи типи дискурсу згідно з модусом, А. О. Кібрік підтримує 

думку Л. С. Виготського [40, с. 312], який виділяє ще й уявний дискурс, тобто 

той, що існує в думках. Цей дискурс виступає і адресатом, і адресантом. 

Уявний дискурс менш досліджений, ніж усний та письмовий. Цей тип дискурсу 

вивчається на межі лінгвістики та психології. В основі цієї класифікації лежить 

канал спілкування. Стосовно цього параметра дослідниця Ю. А. Дригіна 

пропонує виокремлювати ще й контактний і дистанційний, віртуальний та 

реальний типи дискурсу [60]. 

А. О.  Кібрік [85, с. 21] також говорить про широке вживання поняття 

жанру в сучасному дискурсивному аналізі та при цьому наголошує на 

відсутності вичерпної класифікації жанрів у сучасній лінгвістиці. У зв’язку з 

цим він наводить такі приклади: побутовий діалог (бесіду), розповідь, 

репортаж, доповідь, проповідь тощо. Вчений підкреслює, що стійкі 

морфологічні, синтаксичні та лексичні характеристики властиві не типам 

дискурсів (тобто жанрам), а типам викладу, або типам пасажів, тобто 

фрагментам дискурсу [85,  с. 23]. Отже, автор виокремлює типи пасажів: 

• розповідний (наративний); 

• описовий (дескриптивний); 

• пояснювальний (експозиторний); 

• інструктивний; 

• переконливий (аргументативний) [85, с. 23]. 

На думку вченого, слід також звернути увагу на такий критерій, як 

формальність. «Формальність – це таксономічний параметр, який протиставляє 

цілі дискурси. Згідно з формальністю різниця базується на характері соціальних 

відносин між мовцем та адресатом» [85, с. 12]. 

Важливою щодо визначення типів дискурсів, на наш погляд, є наукова 

праця українського дослідника А. М. Приходька «Когнітиво-комунікативна 

типологія дискурсів», де автор пропонує розглядати типи й види дискурсів 
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згідно з регістрами комунікації: середовище, режим і стиль спілкування, котрі 

детермінуються умовами, принципами, настановами та цілями тієї 

соціокультурної ситуації, в межах якої відбувається мовне спілкування. 

«Фактор “режим/модус спілкування” має на увазі диференціацію дискурсів за 

ступенем щирості, ввічливості, офіційності, емоційності, тактовності, 

категоричності, доброзичливості, упередженості, невимушеності та інших 

параметрів спілкування» [136, с. 26]. 

Згідно з модусом/режимом спілкування вчений виділяє інституційний, 

персональний, авторитарний, егалітарний, конфліктний, кооперативний, 

демократичний, тоталітарний, офіційний, карнавальний, чоловічий та жіночий 

дискурси. З погляду середовища спілкування, А. М. Приходько виокремлює 

такі типи дискурсів: побутові (сімейний, дитячий, молодіжний тощо), 

соціокультурні (політичний, корпоративний, базарно-ринковий, кримінальний 

та ін.), професійні (педагогічний, спортивний, юридичний, медичний, митний 

та ін.), культурно-історичні (бароко, класицизм, романтизм, модернізм тощо), 

інші (форумний, рекламний, релігійний, казковий та ін.). Підтримуючи погляд 

російського вченого А. О. Кібріка щодо виокремлення типів дискурсу згідно зі 

стилем спілкування, А. М. Приходько диференціює офіційно-діловий, 

розмовний, науковий, художній, епістолярний, мас-медіальний дискурси [135]. 

Найбільш розповсюджена градація дискурсів у наукових працях – це 

поділ на типи згідно зі сферою людської комунікації. Так, Т. А. ван Дейк [50] 

розглядає медіа-дискурс, медичний дискурс, судовий дискурс, освітній та 

науковий дискурси. Н. М. Миронова відокремлює педагогічний, науковий, 

юридичний, військовий, батьківський [115, c. 14–15]. 

Г. Г. Почепцов називає такі види дискурсу: теле- та радіодискурс, 

газетний, театральний, кінодискурс, літературний (поетичний), рекламний, 

політичний, тоталітарний, неофіційний, релігійний, неправдивий (рос. 

ложный), ритуальний, лайливий, етикетний, фольклорний, міфологічний, 

святковий, невербальний, міжкультурний, візуальний, ієрархічний, іронічний 

[134, c. 293–374]. 
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Г. М. Яворська визначає типи дискурсу з погляду: сфери функціонування 

(науковий, політичний дискурси); ситуації спілкування (телефонні розмови, 

діалог на іспиті); принципів побудови повідомлення (наративний дискурс); 

прагматичних цілей (інструкції, закони) тощо [201, c. 14]. 

А. Д. Бєлова пропонує класифікувати дискурс з урахуванням двох 

основних факторів: сфер функціонування та характеру комунікації. Отже, щодо 

сфери комунікації вона виокремлює такі дискурси: академічний, бізнес-

дискурс, дипломатичний, переговорний, політичний, педагогічний, рекламний, 

релігійний, риторичний, сімейного спілкування, медичний, зокрема 

психотерапевтичний, юридичний, ергодичний. Щодо характеру комунікації, на 

її думку, слід розрізняти: спонтанний, підготовлений, офіційний, неофіційний, 

чоловічий, жіночий, дитячий, підлітковий, людей похилого віку, 

аргументативний, конфліктний, авторитарний, лайливий [18, c. 11–12]. 

В. І. Карасик [79], автор найбільш поширеної класифікації типів 

дискурсу, основним критерієм поділу вважає комунікативну сферу 

функціонування. Учений виділяє два типи дискурсу: особистісно-орієнтований 

та статусно-орієнтований (інституціональний). «У першому випадку мовець 

виступає як особистість у всьому багатстві свого внутрішнього світу, в другому 

випадку – як представник певного соціального інституту» [79, c. 6].  

На думку В. І. Карасика, особистісний дискурс поділяється на два головні 

різновиди: побутовий (повсякденний) та буттєвий. Зазвичай побутове 

спілкування відбувається між знайомими людьми. Мета цього спілкування – 

підтримання контакту і вирішення певних повсякденних питань. Такому 

дискурсу притаманна діалогічність. Оскільки комуніканти достатньо добре 

знають один одного, то вони не уточнюють деталі розмови, бо добре розуміють 

тему й підтекст. Для такого дискурсу характерні спонтанність та 

суб’єктивність. «Активна роль адресата в цьому типі дискурсу дає 

відправникові більші можливості для оперативного переключення тематики, а 

також для легкого переведення інформації в підтекст (іронія, мовна гра, натяки 

тощо)» [79, c. 6].  
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Другий різновид особистісного дискурсу – буттєвий – науковець вбачає 

таким, де «робляться спроби розкрити свій внутрішній світ у всьому його 

багатстві, де спілкування має розгорнутий, найбільш насичений смислами 

характер, вживаються усі форми мовлення на базі літературної мови» [79, c. 6]. 

Для цього типу дискурсу переважно характерна монологічність. Він 

представлений творами художньої літератури чи філософськими та 

психологічними інтроспективними текстами. 

Однак для нас більший інтерес становить другий тип дискурсу, а саме 

інституціональний, оскільки митні документи, на нашу думку, слід розглядати 

саме в його межах. Інституційний дискурс являє собою спілкування в заданих 

рамках статусно-рольових відносин. В. І. Карасик пропонує виділяти його на 

підставі двох ознак: цілей та учасників комунікації. Специфіка 

інституціонального дискурсу розкривається в типі суспільного інституту, де 

спілкування будується на виконанні людиною певних функцій. Основними 

учасниками інституційного дискурсу є представники інституту й люди, які 

звертаються до нього. Це може бути вчитель та його учень, лікар і пацієнт, 

політичний діяч і виборець, солдат та офіцер. 

В. І. Карасик пропонує розрізняти такі види дискурсу: політичний, 

дипломатичний, адміністративний, юридичний, військовий, педагогічний, 

релігійний, містичний, медичний, діловий, рекламний, спортивний, науковий, 

сценічний та масово-інформаційний. 

При цьому дослідник додає, що цей список може доповнюватися і 

змінюватися, «оскільки суспільні інститути суттєво відрізняються один від 

одного та не можуть розглядатися як однорідні явища, крім того, вони 

історично мінливі, можуть зливатися один з одним та виникати як різновиди в 

межах того чи іншого типу» [79, c. 6]. Для визначення типу інституційного 

дискурсу В. І. Карасик пропонує розглядати такі компоненти: 1) учасники; 2) 

хронотоп; 3) цілі; 4) цінності; 5) стратегії; 6) матеріал (тематика); 7) різновиди й 

жанри; 8) прецедентні тексти; 9) дискурсивні формули [79, c. 6]. 



40 
 

, 

Також можна виділити три модуси спілкування щодо інституційного 

дискурсу: спілкування між агентами (внутрішній інституційний дискурс); 

спілкування агента з клієнтом (стандартний інституційний дискурс); та 

спілкування між клієнтами у зв’язку з їхніми потребами, які повинен 

задовольнити інститут (зовнішній інституційний дискурс). Ще одним критерієм 

стосовно класифікації дискурсу вчений визнає спосіб спілкування.  Щодо цього 

способу дискурси можуть протиставлятися як інформативний та 

фасцинативний, змістовний і фактичний, серйозний та несерйозний, 

ритуальний і повсякденний та ін.[80, с. 200]. 

Аналіз існуючих нині типологій дискурсу уможливлює виявлення їхніх 

спільних рис. Однак слід зауважити, що єдину, чітку класифікацію до цього 

часу вченим створити не вдалось. Причина цього криється в різнорідності 

критеріїв, на підставі яких відбувається виокремлення видів дискурсу. Вчені 

підходять до диференціації різновидів дискурсу: з погляду модусу (каналу 

передачі інформації), жанру, функціонального стилю, формальності 

(А. О. Кібрік); під кутом зору «регістрів комунікації» – середовища, режиму та 

стилю спілкування (А. М. Приходько); згідно зі сферою людської комунікації 

(Т. А. ван Дейк, Н. М. Миронова, В. І. Карасик, Г. М. Яворська, А. Д. Бєлова); з 

позицій характеру комунікації (А. Д. Бєлова); з погляду способу спілкування 

(В. І. Карасик). У зв’язку з цим питання класифікації дискурсу в сучасній 

лінгвістиці залишається й донині відкритим та дискусійним. 

Слід зазначити, що дискурси являють собою системи правил та зразків. 

Кожен дискурс конституюється відповідно до властивих йому характеристик та 

принципів організації інформації, так би мовити шаблонів. Однак у реальному 

житті будь-яке спілкування має багатовимірний характер і його типи 

виділяються досить умовно, а характерна структура того чи іншого дискурсу 

доволі часто може порушуватись.  

Цього висновку доходить і А. М. Приходько, підкреслюючи, що «дискурс 

не має ні початку ні кінця, і тому неможливо визначити, де і коли закінчився 

один і почався інший, він не має просторово-часових меж… Які б типи та види 
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дискурсу не виділяла суб’єктивна дослідницька думка, вони завжди будуть a 

priori недосконалими, мати відносний та замкнутий в собі характер, а виділені 

таксони – взаємодіяти, перетинатися, проникати та нерідко суперечити один 

одному» [135]. 

Інакше кажучи, будь-який дискурс має неоднорідну структуру, він може 

бути пронизаним іншими дискурсами та володіти відносними межами, що, 

безумовно, пов’язано з його динамічною та мінливою природою. І саме ця 

властивість дискурсу, на наш погляд, стає ще однією перешкодою для 

створення чіткої, універсальної класифікації його різновидів.  

Безперервний процес розвитку в усіх сферах людського життя досить 

активно впливає на комунікативні фактори, які викликають ряд істотних змін у 

дискурсах, призводять до появи все нових і нових різновидів, супроводжуючи 

галузі діяльності людства, що тільки з’явились. Така динаміка додає 

складнощів для створення типології, призводить до необхідності постійних 

корегувань з боку вчених-лінгвістів. 

 

1.3. Типові риси офіційно-ділового дискурсу 
 

  
Актуалізація різних типів дискурсу відбувається в комунікативних 

ситуаціях у різноманітних сферах людської діяльності. Іншими словами, 

організована діяльність людей відбувається за допомогою дискурсів, в яких 

значення та дія тісно поєднані в комунікації. Офіційно-ділова комунікація 

визначається як «комунікативний простір, що створюється перетином таких 

комунікативних сфер, як офіційна, ділова, державна, правова, де домінують 

комунікативні процеси, пов’язані з реалізацією офіційно-ділових текстів 

регулятивної функції» [166, с. 140]. Цей вид комунікації реалізується в рамках 

офіційно-ділового дискурсу. 

Дослідження цього типу дискурсу, опис його структур та меж науковці 

розпочали доволі недавно. Як результат, офіційно-діловий дискурс (далі ОДД) 

перебуває у фокусі багатьох наукових дискусій та досліджень сьогодення 
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(Г. В. Алексєєвої [1], С. Г. Апетян [6], Г. Г. Буркитбаєвої [30, 31], В. А. Дібрової 

[56], В. В. Калюжної [76, 77], Н. П. Карпчука [82], О. В. Літвінова [103], 

О. В. Малюги [107], Л. П. Науменко [120, 121], Н. Г. Наумової [122, 123], 

Т. О. Петрової [129], В. Л. Романюк [141, 142], І. Б. Руберт [143, 144], 

О. П. Сологуб [164, 165, 166], І. О. Стернина [169], О. В. Тойкіної [171], 

І. В. Тубалової [173], С. В. Шевчук [185], І. М. Шеїної [186, 187], С. В. Шилової 

[189], Т. О. Ширяєвої [190, 191, 192, 193], М. А. Шльопкіної [194], 

О. В. Яшенкової [206], F. Bargiela-Chiappini [209, 210, 211], C. L. Bovee [217], 

F. Burton [219]). 

Науковці розглядають офіційно-діловий дискурс як різновид 

інституціонального спілкування. Підтвердження його інституційної належності 

– наявність цілого ряду таких специфічних ознак інституціональності, як: 1) 

учасники; 2) хронотоп; 3) цілі; 4) цінності; 5) стратегії; 6) матеріал; 7) різновиди 

і жанри; 8) дискурсивні формули. 

«Офіційно-діловий дискурс належить до важливих форм мовленнєвого 

спілкування, становить життєво важливу для кожного суспільства потребу в 

ефективному управлінні та регулюванні сфери соціальних відносин» [1, с. 52]. 

Отже, офіційно-діловий дискурс являє собою цілеспрямовану статусно-рольову 

мовленнєву діяльність людей, що відображена діловими відносинами у сфері 

виробництва й продажу товарів, доставки вантажів, фінансування підприємств 

та установ, страхування, декларування тощо. 

Під час такого спілкування учасники комунікації «виконують певні ролі» 

(наприклад, керівник та підлеглий), відповідно до яких забезпечується 

ефективність документів: наказ віддає особа, яка наділена відповідними 

повноваженнями, а виконує особа, що здатна його виконати [129, с. 22]. 

Виокремлюючи базові ознаки офіційно-ділової комунікації, Г. В. Алексєєва 

доходить висновку, що таке спілкування «статусно марковано та соціально 

спрямовано» [1, c. 52].  

Належність учасника офіційно-ділового дискурсу до певної соціальної 

групи має велике значення і в результаті визначає форми та засоби спілкування, 
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переводить дану комунікацію до розряду офіційної. На нашу думку, ця 

особливість є однією з першочергових, що сприяє визначенню цього виду 

дискурсу. Аналізуючи ядро ОДД, Л. В. Солощук [167, с. 78] вважає, що його 

базовим різновидом є таке спілкування, де обидва учасники наділені 

професійно-діловим статусом. На периферії, на її переконання, міститься інший 

різновид офіційно-ділової комунікації, де лише один з учасників має офіційно-

діловий статус. 

Просторово-часова організація (хронотоп) – ще одна не менш важлива 

характеристика умов ділової комунікації. На думку І. М. Шеїної, в офіційно-

діловому дискурсі «локалізація в просторі зводиться до обмеженого набору 

приміщень: офіс, робочий кабінет, конференц-зал тощо» [187, с. 91]. Ми 

вважаємо, що хронотоп офіційно-ділового дискурсу має ширші рамки.  

Цей різновид комунікації відіграє важливу роль у житті кожного 

суспільства, і основне його призначення – регулювання суспільних, ділових 

відносин, адміністративне управління. Тому адміністративні будівлі, установи, 

офіси, тобто набір приміщень, є хронотопом даного дискурсу, однак і за їх 

межами, на наш погляд, цей вид комунікації може існувати. Прототипний час, 

характерний для офіційно-ділового спілкування, – це робочі години/дні 

прийому установи, офісу, організації. Втім для сучасної ділової комунікації 

розширюються й часові рамки, оскільки типовим стало проведення ділових 

зустрічей у вечірній час. 

Ще однією конститутивною ознакою, що дозволяє виокремити офіційно-

діловий дискурс серед інших типів дискурсу, є специфічна мета комунікації. 

Взаємовигідна професійна діяльність, досягнення ділової домовленості 

між двома або більше зацікавленими сторонами, визначення позицій щодо 

певного ділового питання, декларування, умови доставки вантажу – все це 

інтенції цього типу дискурсу. На думку Г. В. Алексєєвої [1, с. 53], офіційно-

діловий дискурс має «чітку цільову настанову: розв’язання конкретної 

проблеми, вироблення рішення… Мета – це відображення індивідом у формі 

оцінки відсутнього блага, обов’язково пов’язаного в уяві суб’єкта з діями, які 
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належить виконати посадовій особі; це образ бажаного, що прийде, якщо 

будуть виконані певні дії». 

Т. О. Петрова [129, с. 21], розглядаючи параметри ОДД, визначає його 

цілі: «повідомлення, розпорядження і вплив». І. М. Шеїна [187, с. 91] пропонує 

поділити цілі на практичні та комунікативні, при цьому пояснюючи, що «в 

діловому листуванні документи одного й того самого жанру можуть мати одну 

комунікативну мету, але різні практичні цілі: наприклад, лист-замовлення від 

фізичної особи, щоб замовити товар для особистого користування, та лист-

замовлення від фірми, щоб замовити товар для перепродажу». 

Т. В. Матвєєва [110, с. 62] вважає, що «офіційно-ділова мова має дві 

орієнтації – на констатацію факту та на припис (рос. предписание)». На нашу 

думку, домінантні вектори спрямованості офіційно-ділової комунікації такі: 1) 

сповіщення; 2) припис або розпорядження. Виокремлення «впливу» як 

окремого вектора вважаємо недоцільним, оскільки «припис» або 

«розпорядження» і передбачають вплив на адресата, націлювання його на 

виконання певних дій. 

ОДД, як було вже підкреслено раніше, формується в певних умовах 

ділової комунікації, що надає цьому виду спілкування офіційного характеру, 

адресності та тематичної обмеженості. Як слушно зазначає І. М. Шеїна, 

«офіційні події суворіше структуровані правилами етикету, їх учасники 

говорять правильною з позиції граматики та стилістики мовою і вибирають 

більш ввічливі форми невербальних засобів спілкування [187, с. 90–91]. 

Серед низки ознак, що дозволяють виокремити офіційно-діловий дискурс 

поміж інших видів дискурсу, провідну роль, на наш погляд, відіграє саме 

офіційність. Формується специфічний офіційний колорит за допомогою різних 

мовних засобів. 

Перш за все, слід підкреслити, що в процесі офіційно-ділового 

спілкування його учасники намагаються дотримуватися норм ділового етикету. 

Характерні для даної комунікації дистанційність і тональність. Дистанційність 

може досягатися не лише фізично, але й за допомогою вербальних засобів, що 
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додають спілкуванню необхідного офіційного формату (добором способів 

звертання до адресата, клішованості, стандартизованості тощо). Тональність 

найчастіше має стриманий та формальний характер, однак може набувати 

форми загрози, іронії тощо.  

Колорит офіційності створюється спеціальною лексикою, стабільною 

структурою тексту, типовими мовними зворотами, що свідчить про 

традиційність такого роду спілкування. Характеризуючи офіційно-ділову 

комунікацію, Г. В. Алексєєва [1, с. 53] зазначає, що вона «пов’язана з 

виконанням суворо регламентованих дій, тобто вона ритуальна». 

Домінантною характеристикою цього виду дискурсу можна назвати як 

наявність особливого запасу лексики із широким застосування термінології, 

номенклатурних найменувань, абревіатур, так і схильність до використання 

застиглих клішованих утворень, уже готових стандартних блоків або підблоків. 

Офіційно-діловій комунікації властивий ясний, недвозначний виклад 

інформації. Смисл, що виражається в процесі спілкування, повинен усувати 

можливість різночитання. Водночас точність, конкретність, стислість ділового 

спілкування мусить передбачати повноту й достатність інформації, що вкрай 

необхідно для прийняття того чи іншого рішення. Запорукою успішного 

ділового спілкування слугує володіння її учасниками основними моделями 

такої комунікації, наявність у них певних мовних навичок, «професійної 

компетентності у сфері ділового спілкування» [187, с. 83]. 

Основна форма функціонування офіційно-ділового дискурсу – письмова. 

І причини цього слід шукати в цілях такої комунікації. Оскільки ділова 

комунікація обслуговує відносини в адміністративній та правовій сферах, то 

першочерговим завданням виступає потреба документувати інформацію, 

надати їй правової сили. Як результат, «продуктом» офіційно-ділового 

спілкування стає текст документа. 

Розглядаючи діапазон текстів ОДД, Т. О. Петрова [129, с. 21] доходить 

висновку, що їх можна розподілити на «клас директивів, що спонукають 

реципієнта до якоїсь дії (накази), та клас репрезентативів, що повідомляють 
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інформацію (приватні документи)». Ми вважаємо, що така класифікація, де 

основний критерієм є функція тексту, не вміщує всього розмаїття ділових 

документів, і пропонуємо такий поділ текстів ділового дискурсу: 

– документи, що мають інформативний характер (звіти, резюме, доповідні 

тощо); 

– документи, що характеризують взаємодію комунікантів (контракт, 

протоколи переговорів тощо); 

– документи, що мають характер впливу на адресата (скарга, лист-

вимога); 

– документи, що поєднують риси попередніх трьох типів: 

інформативність, взаємодію, вплив на реципієнта (пасажирська декларація, 

вантажна митна декларація). 

Слід також зауважити, що для текстів офіційно-ділового дискурсу 

властивий і ряд загальних рис, таких як: 

1) точність; 

2) стандартизованість; 

3) стислість (досягається за допомогою мовних засобів); 

4) лаконічність;  

5) функціональність; 

6) інформативність; 

7) інституційні обмеження; 

8) адресність. 

Отже, офіційно-діловий дискурс може бути визначеним як мовленнєво-

розумова діяльність, що має статусно марковану професійну спрямованість, 

мета якої – вирішення певних питань ділової сфери. До базових ознак такого 

роду спілкування належить офіційність. Мова ділового дискурсу вирізняється 

своєю специфікою, вона стає свого роду 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 
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абревіатур. З огляду на типові риси текстів офіційно-ділового дискурсу, 

очевидною стає належність англійськомовних митних документів до цього виду 

дискурсу, як текстів, котрим притаманна повна «комплектація» перелічених 

раніше ознак. 
 

1.4. Роль і місце митних документів в офіційно-діловому дискурсі 
 

Загальновідомо, що мова відображає та підтримує функціонування будь-

якої сфери людської діяльності. Офіційно-діловий дискурс являє собою 

статусно-орієнтовану мовленнєву діяльність в адміністративно-правовій та 

діловій сферах. Оскільки результатом такої діяльності є документ, то доречно 

дати визначення цього поняття. 

У широкому розумінні документ (від лат. documentum – зразок, свідоцтво, 

доказ) – це матеріальний об’єкт, що містить інформацію в зафіксованому 

вигляді і спеціально призначений для її передачі в часі та просторі [272, с. 46]. 

Словник української мови дає таке визначення документа: 1) діловий папір, що 

засвідчує певний юридичний факт, підтверджує право на що-небудь, служить 

доказом чого-небудь; 2) письмове свідоцтво, що офіційно підтверджує особу; 3) 

письмовий твір, грамота тощо, як свідчення про щось історичне, важливе 

[280 с. 356]. 

У вузькому значенні документ розглядають як «інформацію, закріплену 

на матеріальному носії чи задокументовану інформацію» [ГОСТ Р 51141 - 98]. 

На думку лінгвістів, документ – це текст певного жанру, який «є елементом 

письмового ділового спілкування та має юридичну силу» [181, с. 271], «текст, 

що керує дією» [140, с. 108]. Т. В. Кузнецова [100, с. 4] пропонує таке 

визначення: «Документ – письмовий текст, що виходить з інстанцій та від імені 

осіб, наділених особливими повноваженнями, який виконує регулятивну 

функцію, містить суспільно значущу інформацію та оформлений в 

установленому порядку». 
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У ракурсі нашого дослідження документ розглядається як продукт 

офіційно-ділового дискурсу, що несе певну інформацію, зафіксований у 

письмовому вигляді з дотриманням чітких форм складання, націлений на 

збереження та передачу інформації в діловому просторі. Документ є 

вербальним результатом офіційно-ділової дискурсивної діяльності, що 

передувала його появі. Він породжується відповідними інститутами з метою 

збирання, організації, систематизації даних. Текст є основою документа, яку 

складають об’єднані змістом речення згідно з певними правилами мовної 

системи. Документи можуть містити різну інформацію про процеси, що 

відбуваються в суспільстві. Призначення документа в загальному розумінні 

зводиться до потреби фіксації в письмовому вигляді відомостей, необхідних 

для виконання різноманітних дій. 

Як результат суспільного розвитку, документи з’являються та 

функціонують у певному соціальному середовищі, тому при їх дослідженні 

необхідно враховувати як лінгвальні, так і екстралінгвальні фактори, оскільки 

«текст документа являє собою лінгвістичний об’єкт, що перебуває під впливом 

як власне лінгвальних факторів – функціонального відбору стилістичних 

мовних засобів, так і ряду регулятивних положень, що мають позалінгвальні 

підстави, які характеризуються стандартизацією та уніфікацією» [93, с. 11]. 

Англійськомовні митні документи, які знаходяться у фокусі цієї розвідки, 

становлять великий комплекс документації, що застосовується для здійснення 

митного контролю та митного оформлення в багатьох країнах світу. У зв’язку з 

цим постає питання про особливості митних документів, закономірності їх 

формування та функціонування такого плану текстів (композиційно-змістовні, 

мовленнєві властивості, когнітивні механізми їх організації). 

ОДД представляється у вигляді системи ієрархічних відносин між його 

різними текстами. І вивчення митних документів, на наш погляд, неможливе 

без урахування їх місця та ролі в цьому дискурсі, в системі документації та без 

розгляду їх різновидів. Тексти офіційно-ділового дискурсу відрізняються 
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різноманітністю, і, як результат, саме це зумовлює складнощі в їх 

систематизації і не дає змоги створити єдину несуперечливу класифікацію.  

Так, Н. І. Гендіна пропонує згрупувати офіційно-ділові документи згідно 

з трьома підстилями офіційно-ділового стилю. На її переконання, існують 

дипломатичні (меморандуми, ноти тощо), офіційні (закони, постанови, укази) 

та ділові документи (інструкції, доповідні записки, довідки, службове 

листування) [43]. Залежно від сфери застосування та стилістичної своєрідності 

ми пропонуємо виокремлювати такі види офіційно-ділових документів: 

дипломатичні, військові та власне ділові (бізнес-документація). 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1.1. Розшарування англійськомовного офіційно-ділового дискурсу за 

типом документації 

Сферою застосування дипломатичних документів виступають 

міжнародні/дипломатичні відносини. Прикладом таких документів можуть 
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слугувати меморандуми, ультиматуми, дипломатичне листування тощо. 

Військові документи існують у різних військових структурах. Наприклад, 

статути, накази, донесення тощо. Сфера вживання ділових документів – різні 

адміністративно-відомчі, виробничі відносини. До таких документів належать 

контракт, угода, заява про прийняття на роботу, наказ про звільнення, службове 

листування тощо. 

До розряду ділових документів, на нашу думку, також слід зарахувати 

митні документи, оскільки вони являють собою офіційні документи, що 

оформлюються посадовими особами та супроводжують усі стадії митних 

операцій – як результат, відображають ділові відносини, що пов’язані з 

транспортуванням товару або перетином кордону певною особою. 

Дослідження подібного роду документів потребує визначення самого 

поняття «митний документ». Пропонуємо таке формулювання: митний 

документ – складник офіційно-ділового дискурсу, що являє собою 

стандартизований текст, призначений для передавання та зберігання ділової 

інформації, складений з метою забезпечення ефективного управління митним 

контролем. 

Відомо, що правове регулювання міжнародних перевезень визначається 

міждержавними конвенціями, угодами та законодавствами держав – учасниць 

зовнішньоекономічної діяльності. У зв’язку з цим на міжнародному рівні 

узгоджено використання певного пакета митної документації, необхідного для 

перетину кордону. 

До митних документів [46, с. 354] зараховують митні декларації, 

сертифікати походження, сертифікати якості, документи, що забезпечують 

пільгове оподаткування, інвойс, проформа-інвойс тощо. Цей великий пласт 

документації до цього часу залишався поза увагою дослідників. 

З погляду інформації, яку містять ці документи, та їхніх практичних 

цілей, вважаємо за можливе виділити такі види митної документації: 

декларації, комерційні документи, сертифікати й документи, що забезпечують 

пільгове оподаткування. 
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Рис. 1.2. Види митних документів 
 

Митні декларації, на наш погляд, є основними документами цього 

комплексу. Їхня комунікативна інтенція полягає в тому, що вони містять 

інформацію, необхідну для проходження митного контролю. 

Усі інші документи додаткові, оскільки вони долучаються до декларації, 

виконують другорядні функції і, як наслідок, знаходяться на периферії в 

корпусі таких текстів. 

Окремим видом митної документації, на нашу думку, слід вважати 

сертифікати. Інтенція такого роду текстів – інформувати про походження, 

характеристики та стан товару/вантажу. 
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Крім того, існують митні документи, що забезпечують пільгове 

оподаткування (АТА карнети). Єдина тематична та цільова спрямованість цих 

текстів дозволяє виділити їх в окремий вид. 

До комерційних документів слід зарахувати такі митні документи, як 

інвойс, проформа-інвойс. Цей вид митної документації містить відомості про 

платежі, вартість товару, митні збори тощо. 

Відомо, що специфіка будь-якого документа полягає в його тісному 

взаємозв’язку з текстами інших документів, що становлять певну систему 

[93, с. 7]. Тому можна припустити, що декларації, комерційні документи, 

сертифікати й документи пільгового митного оподаткування утворюють 

уніфікований комплекс офіційних документів, що складаються державними 

органами виключно для митних цілей. Вони пов’язані одне з одним, 

перебувають у відносинах ієрархії та являють собою єдину системну 

організацію текстів, спрямовану на забезпечення процесу митного контролю. 

Наслідком наявності певних практичних цілей митних документів стають 

особливі форми укладання таких текстів. З погляду їх композиції, митні 

документи належать до клішованих, з чіткою, усталеною структурою. Кожен 

текст документа має заголовок (назву), що відображає його зміст і допомагає 

адресатам орієнтуватися в його призначенні. Характерними рисами таких 

документів є нейтральність та офіційність. Також слід згадати про суворо 

регламентований відбір мовних засобів, притаманний цим текстам. 

Структура митних документів, їх специфічна організація, мовні 

особливості обумовлені в першу чергу екстралінгвальними чинниками. Вони 

задають потребу в чіткій фіксованій друкованій формі, яка б дозволяла швидко 

заповнити необхідний документ, прискорюючи процедури переміщення 

товарів/осіб через митний кордон держави. Отже, провідну роль у формуванні 

та функціонуванні таких текстів, безумовно, відіграє «комунікативна мета, що 

визначається практичною діяльністю, в якій беруть участь комуніканти» 

[187, с. 140]. 
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Розглянемо митну декларацію як зразок документа, що містить усі 

характерні ознаки текстів офіційно-ділового дискурсу. Будучи основним 

документом, що оформлюється при переміщенні товарів через кордон держави, 

декларація передбачає однозначність комунікативної мети – надати інформацію 

про вантаж та його митну вартість, про транспортний засіб, який здійснює 

доставку, про відправника та одержувача вантажу. 

 Такого роду документ має стандартну друковану форму. Він 

відрізняється лише відомостями про вантаж (вага товару, його вартість) і 

даними про відправника та одержувача, сама ж форма документа залишається 

незмінною з характерною однаковою структурою. У митній декларації завжди 

повинна міститись конкретна інформація, яка розташовується в точно 

визначеному місці, що свідчить про регламентованість і стандартизованість 

цього тексту. 

Митні документи належать до текстів, що не тільки надають/збирають 

певну інформацію, а й фіксують прийняття рішень, що виносяться державними 

органами, тобто мають конкретні комунікативні цілі. 

Митним документам притаманні всі основні ознаки текстів офіційно-

ділового дискурсу. Ці тексти належать до бізнес-документації як офіційні 

документи, що видаються державною установою та супроводжують основні 

етапи проходження митного контролю. Відповідно до практичних цілей та 

інформації, що міститься в них, митні документи можна розподілити на такі 

види: декларації, комерційні документи, сертифікати й документи, що 

забезпечують пільгове оподаткування. 

Тексти англійськомовних митних документів становлять єдиний 

системний блок, де кожен документ залежить від іншого. При цьому митні 

декларації займають центральне місце в такій системі текстів, як вузлові 

документи комплексу. 

Слід також зазначити, що англійськомовні митні тексти становлять 

уніфікований, «зручний тип інформації», вони  передають знання в стислому 
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вигляді. Така специфіка АМ документів обумовлена екстралінгвальними 

чинниками, а саме потребою в прискоренні комунікативного процесу. 

 

1.5. Когнітивно-семантична організація офіційно-ділового дискурсу 

 

Для сучасної лінгвістики досить перспективним напрямком є 

дослідження дискурсу з когнітивного погляду. Найбільш актуальним є питання 

розгляду певного виду дискурсу, в нашому випадку офіційно-ділового, 

оскільки «кожне мовне явище може вважатися адекватно описаним і 

роз’ясненим лише тоді, коли воно розглянуто на перехресті когніції та 

комунікації» [99, с. 11–12]. 

Якщо раніше лінгвістів цікавили тексти документів з погляду жанру і 

стилів, то нині в центрі уваги перебуває дослідження документа в ракурсі 

офіційно-ділового дискурсу, тому до уваги береться не лише сам текст, а й ті 

фактори, які беруть участь у його формуванні, когнітивна сторона процесу 

ділової комунікації, що включає такі етапи: отримання інформації, 

розпізнавання, репрезентацію, зберігання та відтворення. 

Оскільки дискурс вважається складною єдністю, в якій перетинаються 

ознаки декількох мовленнєвих жанрів [16, с. 138], то виникає необхідність 

розмежування таких понять, як стиль, жанр, дискурс. Для визначення поняття 

жанру слід звернутися до праць М. М. Бахтіна [15, с. 159], де мовленнєвими 

жанрами він називав стійкі, усталені типи висловлювань, підкреслюючи, що 

функціональні стилі – це жанрові стилі відповідних сфер людської діяльності й 

спілкування.  

Цю думку підтримує і німецький дослідник Клаус-Дітер Бауман. Він 

пише, що «жанри задають певні рамки для комунікації, де повідомлення 

інформації відбувається в певній заданій формі, яка допомагає необхідним 

чином сприйняти та класифікувати дану інформацію» [212, c. 20]. Отже, будь-

який дискурс, у тому числі офіційно-діловий, є складною структурою, в центрі 

якої розташовані прототипні жанри, характерні для цього виду дискурсу. 
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Водночас дескрипція офіційно-ділового дискурсу також неможлива без 

розгляду такого поняття, як стиль. На думку В. В. Виноградова, 

функціональний стиль слід розуміти як «суспільно усвідомлену і 

функціонально обумовлену внутрішньо об’єднану сукупність прийомів 

вживання, відбору і поєднання засобів мовного спілкування у сфері тієї чи 

іншої загальнонародної, загальнонаціональної мови» [36, с. 73]. М. Я. Цвіллінг 

визначає функціональний стиль як «утворення, що ґрунтується на закріпленні 

деяких якісних характеристик за мовленнєвими творами, які функціонують у 

певній сфері спілкування, співвіднесеної з відповідною галуззю людської 

діяльності» [178, с. 6]. 

Інакше кажучи, функціональний стиль – це свого роду система, яка 

створена завдяки відбору мовних засобів, з метою використання у певній сфері 

комунікації. Стиль і жанр, на наш погляд, виформовують дискурс, виступаючи 

при цьому його матрицею. Співіснування стилю та жанру в офіційно-діловому 

дискурсі досить ґрунтовно розглядає І. М. Шеїна. Вона пропонує таку 

ієрархічну структуру офіційно-ділового дискурсу: 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Рис. 1.3. Ієрархічна структура ОДД 
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Отже, на думку І. М. Шеїної, офіційно-діловий дискурс можна поділити 

на види залежно від типу спілкування (усне чи письмове), статусу учасників та 

цілей комунікації. Але головним параметром, на її погляд, все ж таки виступає 

практична мета спілкування. Дослідниця наголошує, що «види офіційно-

ділового дискурсу включають в себе жанри, які характеризуються певними 

комунікативними намірами, більш чітким відбором мовних засобів та 

дискурсивних стратегій» [187, с. 84].  

 Види офіційно-ділового дискурсу пропонується виокремлювати з таких 

параметрів, як: формування та регламентація ділових відносин, які сприяють 

задоволенню інституційних та/або приватних інтересів; фіксація результатів 

прийняття рішень або волевиявлення індивіда; володіння імперативною 

модальністю. Безумовно, такий поділ на види має право на існування і 

допомагає виявити когнітивну сутність такого явища, як офіційно-діловий 

дискурс. 

Водночас для розуміння структури офіційно-ділового дискурсу слід 

також звернутися до дослідження Г. Е. Рицаревої [145, с. 99], яка визначає два 

«формати» офіційно-ділового дискурсу (термін «формат» запропонував 

В. І. Карасик [80, с. 294] для заміни поняття «функціональний стиль» і 

вживається він у значенні різновиду дискурсу, що може виділятися на основі 

комунікативної дистанції ступеня самовираження мовця, сформованих 

соціальних інститутів, регістру спілкування та клішованих мовних засобів, і 

тим самим відображає жанрово-стилістичні характеристики спілкування). 

На погляд Г. Е. Рицаревої, в офіційно-діловому дискурсі існують такі 

формати, як офіційно-діловий та побутово-діловий. Так, офіційно-діловий 

формат може бути представлений «мовою законодавчих документів, що 

пов’язані з діяльністю державних установ, та мовою дипломатичних актів, 

пов’язаних з міжнародними відносинами» [145, с. 99]. 

Такий поділ на формати, на наш погляд, є більш вдалим. Він дозволяє 

визначити той факт, що офіційно-діловий формат офіційно-ділового дискурсу 
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більшою мірою, ніж побутово-діловий формат, володіє стрижневими ознаками 

офіційно-ділового дискурсу (традиційністю, стабільністю, точністю, 

конкретністю, однозначністю). У другому «форматі» цього дискурсу, побутово-

діловому, знаходять своє відображення службове листування, офіційні та 

приватні ділові папери, для яких характерна більша варіативність, аніж для 

офіційно-ділового формату. 

Як уже зазначалось, прототипну структуру офіційно-ділового дискурсу 

вибудовує «взаємодія стильових та жанрових характеристик» [187, с. 82]. Отже, 

система ієрархічних відносин між певними жанрами допоможе розглянути й 

зрозуміти структуру офіційно-ділового дискурсу. 

Для визначення близькості до ядра польової структури слід враховувати 

критерії, які найбільш притаманні цьому виду дискурсу. І. М. Шеїна 

[187, с. 142] пропонує розглядати такі критерії, як ступінь стандартизованості, 

монотематичність, слабо виражену емотивність, однозначність комунікативної 

мети, одноманітність структури, інституційність. 

Жанрові моделі, які використовуються в офіційно-діловому дискурсі, 

складаються з комерційних листів та офіційно-ділових документів, що тяжіють 

або до ядра, або до периферії. Центром прототипної моделі офіційно-ділового 

дискурсу виступають такі жанри, як наказ, постанова, контракт тощо з огляду 

на чітку організованість, структурність, меншу варіативність. На периферії 

розташовуються жанри, які менш стандартизовані, де може знайти 

відображення емоційна сторона (наприклад, заява від приватної особи). 

До периферійних жанрів припустимо зарахувати інструкції, пояснювальні 

записки, довідково-інформаційні матеріали. Отже, кожен жанр офіційно-

ділового дискурсу займає свою чітку позицію в цій прототипній моделі, що 

свідчить, у свою чергу, про те, що ми маємо справу з найбільш упорядкованим 

типом дискурсу. 

Розглядаючи жанрову різноманітність складових ділового дискурсу, 

О. В. Літвінов [103] пропонує поділяти документи, що використовуються у 

сфері адміністрування та управління на «центральні, які визначають порядок 
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дій – закони, статути, кодекси, та на створені на їх основі постанови, рішення, 

накази…». На периферії, на його думку, залишаються «тексти протилежної 

спрямованості, бо виходять від особи в напрямку узагальненої юридичної 

особи, яку представляє керівник: заява, доповідна, службове подання, рахунок 

тощо». 

Тож, спираючись на погляди О. В. Літвінова, Г. Е. Рицаревої та 

І. М. Шеїної, можна зробити висновки, що в центрі прототипної моделі 

офіційно-ділового дискурсу перебувають жанри офіційно-ділового формату, які 

«визначають порядок дій» (циркулюючи, наприклад, між установами або в 

межах однієї установи, від керівника до виконавця, від службовця до 

службовця) та водночас характеризуються структурованістю, інституційністю. 

Зміни в змісті цих документів мінімально залежать від тієї чи іншої ситуації. 

На периферії можуть перебувати жанри побутово-ділового формату, що 

виходять від приватної особи в напрямку узагальненої юридичної особи 

(наприклад, лист чи заява до керівника установи) і, як результат, можуть 

меншою мірою характеризуватися наявністю ознак, притаманних офіційно-

діловому дискурсу (емоційність, більш вільна форма викладення документа 

тощо). 

Окремо слід розглядати такі жанри офіційно-ділового формату, як 

інструкції, довідково-інформаційні матеріали, що тяжіють до периферії. 

І. Г. Шеїна вважає довідково-інформаційні матеріали окремим видом офіційно-

ділового дискурсу та розглядає їх на периферії прототипної моделі, у зв’язку з 

тим, що ці «документи гетерогенні» та мають змінну структуру. Цей вид 

дискурсу «функціонує на межі офіційно-ділового та наукового дискурсів» 

[187, с. 87–88] і, на нашу думку, потребує окремої уваги лінгвістів. 

У процесі будь-якої комунікації використовуються знання про світ, 

накопичені людиною за певний період життя. Цей інформаційний пласт є 

рухливою структурою, що постійно поповнюється та оновлюється. Так, обсяг 

знань у сфері ділової комунікації являє собою конструкцію, що зберігається в 

пам`яті людини ділової сфери. Усі ці знання можуть бути відображені за 
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допомогою ментальних схем, системи фреймів та концептів, типових для 

ділового дискурсивного простору. У символічних моделях виділяються робоча 

та довготривала пам’ять, де зберігаються концепти, пропозиції, схеми, чіткі 

правила їх обробки. 

Безумовно, фрейм – одна з основних «конфігурацій», структура 

представлення знань, яка зберігається в пам’яті людини для можливості 

професійного пізнання. Це структура, яка «зберігає саму суть відносин, 

вживається за необхідністю для адаптації до дійсності в результаті зміни 

деталей» [248, c. 2]. У визначенні поняття фрейму ми спираємось на 

О. О. Селіванову [159, с. 771], котра визнає фрейм «структурою репрезентації 

знань, у якій відображена набута досвідним шляхом інформація про певну 

стереотипну ситуацію». 

Фрейми офіційно-ділового дискурсу мають визначати й зображувати все 

те, що характерно для бізнес-спільноти. Розмірковуючи над цим питанням, 

Т. О.  Ширяєва [192, с. 15] виокремлює такі фрейми ділового дискурсу: 

«Економіка», «Фінанси», «Підприємництво», «Маркетинг», «Інститути влади». 

Авторка зображує їх у вигляді п’ятигранної фігури-піраміди, яка репрезентує 

глобальний фрейм ділового дискурсу. 

Усі ці фрейми виступають вузлами просторової моделі з 

багатосторонніми відносинами. Запропонована модель складається з 

вершинних вузлів та вузлів нижніх рівнів, де вершинні вузли заповнюють 

найбільш типові ситуації для всього ділового співтовариства, а вузли нижніх 

рівнів «заповнюються конкретними даними, що являють собою їх можливе 

втілення в процесі адаптації певного інституційного фрейму до конкретного 

аспекту професійної діяльності». При цьому, як вважає дослідниця, досить 

часто в реальному житті зустрічається вживання декількох фреймів одночасно 

або їх взаємне перетинання [192, с. 26]. 

На нашу думку, модель Т. О. Ширяєвої не повна, оскільки не відображає 

значний інформаційний діапазон знань ділової людини, пов’язаний з доставкою 

товару, переміщенням вантажу або особи, як у межах країни, так і через 
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кордон. Як результат, вважаємо за необхідне додати ще один вузол до вже 

існуючої ієрархічної моделі – фрейм «Транспортування», тим самим 

сформувавши комплекс фреймів ділового дискурсивного простору в більш 

повному обсязі. 

Інформаційний блок може складатися з обставин, засобу, терміну та 

вартості транспортування вантажу/особи як у межах країни, так і у випадках 

перетину кордону. А ситуаційну модель у контексті АМД можна подати 

аналогічно до моделі Н. Г. Наумової [123, c. 72] щодо взаємної угоди в 

контексті комерційного контракту у вигляді ланцюжка «об’єкт 

транспортування – обставини транспортування – умови розрахунків – юридичні 

гарантії на випадок форс-мажорних, критичних ситуацій». Цей фрейм слід 

розташувати на верхньому рівні цієї моделі, оскільки він презентує назви 

типових ситуацій, пов’язаних із перевезенням товарів або людей. 

Така модель системи фреймів дає змогу розглянути організацію знань 

учасників ділового суспільства, зрозуміти перехід від одного фрейму до 

другого в процесі розпізнання, обробки та відтворення потрібної для ділової 

комунікації інформації. 

Загальна характеристика фрейму «Транспортування» може бути 

представлена 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; 

– 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; 
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– площина такої взаємодії лежить у сфері ділових відносин. 

Мережна модель фрейму «Транспортування» може бути структурована 

за допомогою базових пропозиціональних схем. «Базовий фрейм містить 

обмежену кількість пропозиціональних схем, тип яких детермінується за 

певним фреймом» [66, с. 11]. Спираючись на теорію С. А. Жаботинської щодо 

існування п’яти основних видів фреймів (предметного, ідентифікаційного, 

посесивного, акціонального та компаративного), вважаємо, що репрезентаційне 

поле фрейму «Транспортування» може організовуватися такими 

пропозиціональними схемами: 

Предметний фрейм – ЩОСЬ – агенс (вантаж/«cargo») Є СТІЛЬКИ 

(вага/«weight»), Є (опис/«description»), існує (види пакування/«kind of 

packages»), існує ДЕ (контейнер/судно/«container»/«vessel»), існує ТОДІ 

(дата/«data») ЩОСЬ – «cargo (EPICHLOROHYDRIN)» Є СТІЛЬКИ (18,200 kg), 

Є «Class 6.1 (3)UN 2023PG II (+32°C c.c.) MARINE POLLUTANT», існує «80 x 

200 liter steel drums, існує MV Nonesuch», існує ТОДІ 15.06.2005 

[див. додаток  Д 3, с. 261]; 

Ідентифікаційний фрейм – схема персоніфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ –

ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – класифікатор»: 

ХТОСЬ («Consignee») є ХТОСЬ (ім’я) [див. додаток Е 4, с. 270]; 

схема специфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ –

специфікатор»: 

ЩОСЬ («occupation») є ЩОСЬ (рід занять) [див. додаток В 8, с. 254]; 

Посесивний фрейм – схема власності «ХТОСЬ/ЩОСЬ – власник має 

ХТОСЬ/ЩОСЬ – власність»: 

ХТОСЬ (You) – власник має ЩОСЬ («have any unaccompanied article») –

власність [див. додаток В 8, с. 254]; 

Акціональний фрейм – ХТОСЬ – агенс (декларант/«declarant») діє 

(декларує) ЩОСЬ – об’єкт (особисті речі/грошові кошти/«personal 

things/currency») «U.S.Residents declare all articles that you have acquired 

abroad…» [див. додаток В 1, с. 247]; 
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ХТОСЬ – агенс (декларант/«declarant») діє (перевозить) ЩОСЬ (особисті 

речі/грошові кошти/«personal things/currency») «I am carrying currency or 

monetary instruments» [див. додаток В 1, с. 247]. 

Насамкінець підкреслимо, що когнітивно-прагматичне обґрунтування 

ділового дискурсу визначається складною структурою, що складається з 

когнітивної моделі як універсального конструкта організації знань ділової 

людини. Ця когнітивна модель є абстрактною схемою знань, обмеженою 

офіційно-діловою сферою спілкування. 

Виокремлення нами додаткового фрейму «Транспортування» в 

просторовій моделі ділової комунікації сприяє розумінню місця в ній великого 

інформаційного пласту, що має відношення до постачання товару через кордон 

або до перетину особою рубежів держави. Подібний фрейм задає учасникові 

ділової комунікації необхідний сценарій дій, що виконуються в типових 

ситуаціях, пов’язаних з процедурами митного оформлення. 

 

1.6. Методика дослідження митної документації в англійськомовному 

офіційно-діловому дискурсі 

 

На даному етапі розвитку лінгвістичної науки в центрі уваги науковців 

досить широкий спектр питань, і підходи щодо аналізу окремих лінгвістичних 

явищ можуть застосовуватися дуже різні. Як слушно зазначає О. О. Селіванова, 

«методологія як спосіб пізнання і осмислення об’єктивної дійсності та процесів 

формування й упорядкування внутрішнього рефлексивного досвіду людини 

визначає світоглядну позицію дослідника та впливає на розуміння ним природи 

об’єкта своєї науки, співвідношення предмета, об’єкта й суб’єкта дослідження, 

установлення науковцем загальної стратегії вивчення об’єкта тощо» [160, с. 13]. 

Водночас більшість сучасних досліджень у лінгвістиці вирізняється 

комплексним характером, що передбачає використання синтезу різних підходів, 

методів і методик, розроблених, теоретично обґрунтованих та апробованих у 



63 
 

, 

працях представників наукових шкіл і напрямків. Це дозволяє зробити аналіз 

різноплановим та більш глибоким. 

Саме вживання комплексного підходу, який полягав у поєднанні методів 

когнітивної лінгвістики та прагмалінгвістики, дало нам змогу презентувати 

англійськомовні митні документи як одну систему та зробити різновекторний 

аналіз цього масиву текстів. 

Когнітивна лінгвістика – «напрямок, де в центрі уваги перебуває мова, як 

загальний когнітивний механізм» [54, с. 21]. Це дає можливість розглянути 

мову митного документа як «засіб отримання, зберігання, обробки, переробки й 

використання знань» [159, с. 234], дослідити типи митних документів та 

зрозуміти способи їх вербального втілення. Процес створення 

англійськомовних митних текстів не існує окремо від процесів розуміння. Тому 

суттєвим для нас стало паралельне дослідження експліцитної та імпліцитної 

інформації, яка міститься в тексті документа. Саме аналіз текстів з когнітивного 

погляду дозволив на підставі аналізу експліцитних структур тексту виявити 

приховані значення, а тому зрозуміти справжні стратегії автора документа. 

Лінгвістична прагматика досліджує функціонування знаків у реальних 

комунікативних процесах, тобто «знаки в дії». У цьому ракурсі стало можливо 

розглянути англійськомовні митні тексти з урахуванням екстралінгвальних 

чинників, які «безпосередньо визначають або модифікують пропозиціональний 

зміст висловлення» [58, с. 193]. 

Першим етапом було формування досліджуваного корпусу, яке 

відбувалося шляхом суцільної вибірки текстів англійськомовних документів, 

що супроводжують митні формальності в момент перетину персоною або 

вантажем кордону. Для укладання вибірки використовувалися тексти 

англійськомовних митних документів, розміщені в офіційних інтернет-ресурсах 

міжнародних митних організацій, а також екземпляри, надані нам кафедрою 

публічного управління та адміністрування Університету митної справи та 

фінансів. 

Корпус вибірки становить 783 документи. 
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Наступним етапом за допомогою використання методів аналізу, синтезу 

та узагальнення було здійснено огляд наукових праць українських і зарубіжних 

дослідників у царині офіційно-ділового дискурсу. 

Застосування системного та логічного методів сприяло аналізові та 

дослідженню текстів англійськомовних митних документів з позицій єдиного 

цілого та в логічній послідовності їх застосовування в комунікативному 

процесі. Описовий та порівняльний методи дозволили виокремити типологічні 

ознаки та структурні компоненти текстів англійськомовної митної 

документації. 

В основу нашої роботи було покладено метод контент-аналізу як 

«методики аналізу текстів і текстових масивів, що передбачає з’ясування 

певних кількісних характеристик, за якими можна зробити висновок щодо 

змісту, особливостей мислення, намірів, настанов, ціннісних орієнтацій автора 

тексту» [159, с. 290]. Перевагою контент-аналізу слід вважати той факт, що він 

забезпечує отримання максимально вірогідних та об’єктивних результатів, 

свого роду текстових доказів про змістові компоненти, дозволяє підтвердити 

припущення дослідника стосовно обсягу, частоти вживання окремих складових 

тексту. Саме тому серед усіх існуючих методів дослідження він вважається 

одним з найточніших. Застосування саме цього методу дозволило нам 

упорядкувати й підтвердити свої висновки щодо складу морфологічного, 

синтаксичного та лексичного рівнів англійськомовної митної документації, 

охарактеризувати термінологічне наповнення кожного з елементів комплексу. 

За допомогою підходу фреймового моделювання, в основі якого лежить 

«ідея про те, що між дійсністю та її відображенням у семантичній системі мови 

існують певні структури знань у свідомості мовця, саме до них він звертається, 

виокремлюючи важливі для нього ознаки» [48], було відтворено систему 

фреймів, типових для ділового дискурсивного простору.  

У процесі такого аналізу виникла потреба додати ще один вузол 

верхнього рівня моделі з назвою «Транспортування», який би відображав 

значний інформаційний пласт, пов’язаний з транспортуванням товарів. 
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Виділення фрейму «Транспортування» дозволило більш повно представити 

когнітивну модель, у рамках якої відбувається сприйняття, розуміння та 

продукування тексту англійськомовного митного документа. 

Завдяки жанрово-стилістичному методу було встановлено перелік 

жанрів, що формують АМД-масив. Для подальшого дослідження 

англійськомовних митних текстів ми звернулися до польового підходу, який 

полягав у виокремленні ядра, приядерної та периферійної зон. Застосування 

польового опису дозволило презентувати досліджуваний масив текстів як 

структуровану систему пов’язаних між собою одиниць. З утворенням 

функціонально-семантичного поля стало можливо представити АМД-тексти, як 

«єдиний організм» зі своїм специфічним порядком організації, де ядро 

становлять максимально значущі для митного процесу документи, а периферію 

– тексти документів, які являються додатковими. 

Використання методу структурно-семантичного аналізу уможливило 

здійснення порівняльного опису структурних елементів кожного з документів 

цього комплексу та визначення їх змістовного наповнення. Застосування 

лінгвопрагматичного аналізу дало можливість встановити прагматичну 

спрямованість таких компонентів структури. А з’ясування мети впливу на 

адресата кожного з них дозволило отримати «картину» формування 

прагматичної спрямованості англійськомовного митного тексту в цілому. 

Наступним кроком дослідження було побудування за допомогою методу 

когнітивного моделювання інтерактивної моделі ділової комунікації, яка б 

відтворювала процес конституювання англійськомовного митного документа в 

напрямку когнітивного руху від усного до писемного дискурсу. 

Репродукований у такий спосіб механізм створення митного документа ми 

визначили як не просто двосторонній, а навіть «реверсний». 

Наслідком побудови такої моделі стала можливість за допомогою 

дескриптивного методу описати комунікативні фази створення тексту 

документа й окреслити специфічні ознаки цього комунікативного процесу в 

цілому. 
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Метод кількісних підрахунків, який передбачав пошук та відбір у тексті 

одиниць аналізу з подальшим визначенням частоти їх вживання, ми 

застосували для аналізу часових форм, вжитих в інструктивних частинах 

англійськомовних митних документів. Показники такої квантитативної обробки 

виявили досить широке використання презентних форм (Present Simple, Present 

Continuous, Present Perfect – загальна кількість речень 2470) у масиві митної 

документації: «I am carrying currency or monetary instruments over $10000 U.S. or 

equivalent» [див. додаток В 1, с. 247]; «I/We have a commercial material» 

[див. додаток В 2, с. 248]. Відсоткове співвідношення вживання часових форм в 

АМД-комплексі було продемонстровано в таблиці та діаграмах другого 

розділу. 

Результатом такого аналізу стало не лише отримання можливості 

встановити тенденцію щодо широкого вживання презентних форм в АМД-

масиві, а й пояснити прагматичну спрямованість такого домінування – 

забезпечення констатації фактів, які б пояснювали адресатові динаміку митного 

процесу як явища, котре потребує беззаперечного виконання. 

Тексти англійськомовних митних документів орієнтовані на масового 

адресата, тому мають на меті не просто аргументовано викласти думку, а й 

вплинути на подальші дії реципієнта. Зважаючи на цей факт, важливим 

виявилося дослідження специфіки функціонування морфологічних одиниць, їх 

внесок у формування регулюючої стратегії АМД-масиву. 

Першим кроком було виокремлення найбільш частотних морфологічних 

одиниць комплексу митних документів за допомогою методу суцільної вибірки.  

Для виявлення особливостей функціонування таких одиниць у реальних 

процесах комунікації було застосовано контекстуально-інтерпретаційний 

метод, «завданнями якого є встановлення статусу тексту відносно інших 

текстів, його значимості в соціокультурному контексті, а також реконструкція 

авторського задуму, мотивів і цілей, загального змісту, рецептивної 

спрямованості тексту тощо» [159, с. 288].  
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Контекстуально-інтерпретаційний аналіз текстів англійськомовних 

митних документів проводився поступово, починаючи з розгляду значень 

окремих слів, словосполучень, завершуючи аналізом змісту блоків та всього 

тексту. Як результат, спершу було проаналізовано значення, які формуються 

певними морфологічними одиницями. 

Визначено, що для створення прескриптивних формулювань в АМД-

масиві діють не лише модальні дієслова: «All travelers must be identified on a 

Customs Declaration Card» [див. додаток В 4, с. 250] і пасивні форми: «As 

regulated by laws and regulations concerned, you are required to declare all the 

articles that you have purchased or acquired abroad and are bringing into Japan» 

[див. додаток В 8, с. 254], а й додаткові включення, які допомагають створити 

категоричну тональність, спрямовуючи адресата на виконання певної дії: «As 

regulated in laws and regulations concerned, every person entering Japan, is 

required to submit this Declaration Form to Customs» [див. додаток В 8, с. 254]. 

Репрезентацію інформації в текстах англійськомовної митної документації 

було здійснено за допомогою дискурсивного методу, що уможливило опис 

стратегій, що застосовуються в комплексу англійськомовних митних документів 

(діалогова, інформативна, маніпулятивна), та тактики їх реалізації (тактика запиту 

інформації, тактика інструктажу, тактика чіткого структурування інформації, 

тактика полегшення декодування, тактика аргументації, тактика привертання 

уваги). 

Аналіз синтаксичного рівня АМД-масиву передбачав два напрямки: 

дослідження анкетної та інструктивної частин текстів митних документів. Для 

дослідження синтаксичних особливостей анкетних сегментів було використано 

трансформаційний метод, котрий ґрунтується на баченні того, що будь-яка 

складна синтаксична структура містить просту. Це уможливлює за допомогою 

невеликого набору правил перетворень вивести з простих структур складні. 

Так, ми отримали можливість виявити та описати синтаксичні структури 

анкети: «Place of Origin Thailand»       «Place of Origin» is «Thailand» 

[див. додаток Е 1, с. 267]. 
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Застосування експериментального прийому трансформації дозволило нам 

припустити, що поверхневі структури анкетних сегментів АМД формуються на 

базі глибинних шарів, які є аналогами речень з тема-рематичною структурою. У 

результаті аналізу було представлено схеми видів структур, типових для АМД-

комплексу, описано специфіку трансформаційного процесу, зроблено 

обґрунтовані висновки щодо характеристик та особливостей застосування  

такого роду синтаксичних утворень. 

Дослідження синтаксичних ознак інструктивних частин АМД 

проводилося в кілька етапів: 

1) виокремлення одиниць аналізу (прості речення, паратаксис, 

гіпотаксис); 

2) обробка кількісних даних щодо частотності їх використання в 

АМД-масиві; 

3) створення класифікаторів – діаграм, де зведено всі результати 

підрахунків; 

4) інтерпретація отриманих даних; оформлення висновків про 

домінування окремих одиниць аналізу. 

Узагальнюючи, слід зазначити, що інтеграція різних методів та прийомів 

відкриває перед науковцем нові та більш широкі горизонти для дослідження 

окремих явищ. Кожен із підходів доповнює, компенсує недостатність іншого, 

застосованого окремо, дозволяє проаналізувати лінгвістичний об’єкт більш 

масштабно. 

Ефективне поєднання загальнонаукових та спеціальних методів під час 

дослідження англійськомовних митних документів дало змогу визначити їх 

роль і місце серед інших текстів офіційно-ділового дискурсу, представити цей 

масив як єдину систему текстів, зрозуміти динаміку їх створення, з’ясувати 

композиційно-структурну організацію, діагностувати лексичний та 

морфологічний рівень, встановити специфічні ознаки синтаксичного рівня. 
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Висновки до першого розділу 

 

1. Поняття «дискурс» використовується різними галузями, і кожна 

визначає в ньому свої специфічні риси. Це пояснює факт існування багатьох 

дефініцій цього феномена і причину постійної полеміки серед науковців щодо 

цього питання. За всієї різноманітності трактувань «дискурсу» основний 

принцип, який поєднує безліч наукових інтерпретацій цього поняття, є 

комунікативна дія. У нашому дослідженні дискурс розуміється як 

багатогранний динамічний феномен, що презентує когнітивно-комунікативну 

діяльність як процес спілкування та його «продукт» – текст, з урахуванням 

лінгвальних та екстралінгвальних чинників. 

2. Відсутність єдиної типології дискурсів обумовлена різнорідністю 

критеріїв, на підставі яких науковці розробляють класифікації. Кожен окремий 

дискурс володіє неоднорідною, динамічною та змінною структурою, тому 

встановлення його меж завжди має умовний характер. 

3. Офіційно-діловий дискурс розглядається як статусно-мовленнєва 

діяльність в адміністративно-правовій та діловій сферах, продуктом якої є текст 

офіційно-ділового документа. Опорними ознаками для виокремлення офіційно-

ділового дискурсу слід вважати: традиційність, точність, конкретність, 

стабільність, однозначність, вживання обмеженої кількості лексичних одиниць, 

що відповідають типовим ситуаціям ділової комунікації. 

4. Офіційно-діловий дискурс представлений системою текстів, яку можна 

класифікувати залежно від царини застосування та стилістичної своєрідності 

документів. Офіційно-ділові документи можна поділити на: дипломатичні, 

військові та бізнес-документацію. До ділової документації слід зарахувати 

тексти митних документів як офіційні документи, що оформлюються 

посадовими особами та супроводжують етапи митних операцій, пов’язаних з 

транспортуванням осіб/вантажу через кордон держави. 

5. Митний документ – це не окрема текстова одиниця, це складова 

офіційно-ділового дискурсу, що є стандартизованим текстом, призначеним для 
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передачі та збереження ділової інформації з метою забезпечення ефективного 

управління митними процедурами. Комплекс англійськомовної митної 

документації діє як ієрархічна система. Згідно з практичними цілями та 

інформацією, що міститься в текстах, виокремлюються чотири основні види 

митних документів: декларації, сертифікати, комерційні документи й 

документи, що забезпечують пільгове оподаткування. 

6. Сукупність знань, що використовується людиною у сфері ділової 

комунікації, може бути представлена за допомогою системи фреймів, 

ментальних схем, характерних для ділового дискурсивного простору. Система 

фреймів офіційно-ділового дискурсу може бути відображена у вигляді 

багатогранної моделі з такими вузлами, як: «Маркетинг», «Інститути влади», 

«Фінанси», «Економіка», «Підприємництво», «Транспортування». Останній 

фрейм репрезентує інформаційний пласт, що притаманний діловій людині і 

пов’язаний з транспортуванням товару з урахуванням обставин цього процесу, 

умов розрахунків та юридичних гарантій у випадку форс-мажорних ситуацій. 

Мережна модель базового фрейму «Транспортування» виформовується на 

основі чотирьох типів фреймів – предметного, посесивного, ідентифікаційного 

та акціонального. 

7. Дослідження АМД-масиву проводилося із застосуванням системи 

підходів і методів (основні серед них: контент-аналіз, лінгвопрагматичний та 

структурно-семантичний метод, жанрово-стилістичний метод, фреймовий 

аналіз, метод когнітивного моделювання, трансформаційний метод), що дало 

можливість встановити й описати різні аспекти створення, розуміння та 

використання текстів АМД-комплексу. 

Основні результати розділу викладено у працях [148, 149, 150, 151, 152]. 
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РОЗДІЛ II. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ АСПЕКТИ 

АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ МИТНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

2.1. Жанрово-мовленнєва специфіка митної документації 

2.1.1. Критерії виділення жанрів у лінгвістиці 
  

Процес аналізу, структурування та продукування інформації відбувається 

у свідомості кожної людини на основі тих знань, якими вона володіє. Під час 

спілкування в пам’яті активується необхідна для конкретної комунікативної 

ситуації модель, стереотип мовної поведінки, що одразу налаштовує автора 

повідомлення дотримуватись конкретних правил. Такими схемами 

мовленнєвих дій є жанри. 

Для розуміння етапів подальшого розчленування офіційно-ділового 

дискурсу на його складові вважаємо за необхідне визначитися з основними 

параметрами виділення того чи іншого жанру, оскільки офіційно-діловий 

дискурс може бути представлений системою жанрів, типових для ділової 

комунікації. 

Протягом довгого часу над питаннями типології жанрів працювали такі 

відомі лінгвісти, як Т. В. Анісімова [4], Н. Д. Арутюнова [8], А. Г. Баранов [11], 

М. М. Бахтін [ 15], В. В. Демент’єв [52], О. Б. Сиротиніна [161], Т. В. Шмельова 

[195, 196, 197], V. K. Bhatia [214, 215], J. Swales [261, 262], D. Tannen [264] та ін. 

Важливі для розвитку науки про жанри праці українських науковців 

Ф. С. Бацевича [16, 17], О. М. Ільченко [74], Р. С. Помірка, А. Й. Паславської 

[131] та Т. В. Яхонтової [203, 204, 205, 270, 271]. 

Перед багатьма вченими поставали питання про те, які ж мають бути 

орієнтири щодо визначення того чи іншого жанру, як відбувається їх відбір у 

процесі мовлення, чи можливо дати чітку матрицю, універсальну схему для 

виокремлення жанрів. І як би ґрунтовно та всебічно лінгвісти не розглядали ці 

питання, сказати, що завдання остаточно виконане, не можна. Причина, мабуть, 

криється в багатогранності, складності самого явища – жанр. Досі не 
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встановлено загальноприйняті критерії щодо розрізнення жанрів. Учені 

оперують різними параметрами та акцентують свою увагу на різних критеріях 

щодо визначення специфіки жанру. 

Спираючись на напрацювання в цьому напрямку, можна визнати, що 

деякі спільні риси щодо відокремлення жанрів все ж таки простежуються. 

Наприклад, градація на первинні та вторинні жанри (Т. В. Анісімова [4], 

М. М. Бахтін [15], А. Г. Баранов [11], Т. В. Яхонтова [269, 270, 204]); розподіл 

на жанри з погляду комунікативної інтенції мовця (Т. В. Шмельова [196, 197], 

Т. В. Анісімова [4], Дж. Свейлз [261], Т. В. Яхонтова [204]); структурна та 

змістовна подібність (Т. В. Анісімова [4], І. С. Лобашевська [104], Дж. Свейлз 

[261]). 

Щоб визначитися з основними принципами виокремлення жанрів, 

спочатку слід звернутися до праць фундатора теорії мовленнєвих жанрів 

М. М. Бахтіна. Саме він уперше дав визначення жанру: «чіткі, достатньо стійкі 

тематичні, композиційні та стилістичні типи висловлювання» [14, с. 242]) і 

запропонував поділ на первинні та вторинні жанри, що є релевантним і нині. 

Така градація виділяє первинні мовленнєві жанри, як ті, що являють собою 

безпосереднє спілкування, вторинними ж визнаються ті, що утворилися на 

основі первинних (такі жанри мають більш складний характер) [14, с. 161–162]. 

Привертає увагу поділ О. Б. Сиротиніної [161, с. 31], яка виділяє 

мовленнєві жанри (якщо відсутня спеціально спланована, свідомо використана 

побудова мови та вживання в ній певних мовних засобів) та риторичні жанри (у 

випадку свідомого планування та вживання тих чи інших засобів). 

На нашу думку, саме поділ жанрів на первинні та вторинні, мовленнєві та 

риторичні є стартовим для подальших характеристик жанру, з якого слід 

починати їх дескрипцію та розмежування. Для визначення ознак базового рівня 

вважаємо за доцільне зупинитися на працях Дж. Свейлза, Т. В. Анісімової та 

Т. В. Яхонтової. 

У сучасній лінгвістиці дуже популярний підхід американського науковця 

Дж. Свейлза, який визначає жанри як атрибути дискурсивних єдностей і як 
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реалізації типових комунікативних намірів, характерних для таких єдностей, та 

вважає, що ключові ознаки, які обумовлюють особливості жанру, такі: 1) жанр 

– клас комунікативних подій; 2) певний комплекс комунікативних цілей; 3) 

структурна та змістова подібність, обмеження синтаксичного, лексичного, 

стилістичного планів, націленість на конкретну аудиторію; 4) використання 

дискурсивними спільнотами [261, с. 58]. 

Серед багатьох розвідок у цьому напрямку привертає увагу типологія 

жанрів ділової мови, запропонована відомим науковцем Т. В. Анісімовою [4], 

яка визначає не лише суттєві ознаки, характерні для жанрів, а й пропонує 

багаторівневу модель опису конкретного жанру, що складається з трьох рівнів: 

системного, стратегічного й тактичного. 

Основними ознаками першого системного рівня, що притаманні жанрам, 

Т. В. Анісімова називає такі: 

– поділ на первинні та вторинні жанри; 

– наявність реакції у відповідь; 

– інтенція мовлення.  

Другий рівень – стратегічний становлять такі обов’язкові характеристики 

як: 

– ситуація (мовленнєва подія; ініціатива); 

– оратор (від себе особисто/від групи/ретранслятор думки; приватна 

особа/носій ролі); 

– аудиторія (кількісна характеристика; рівність/нерівність з оратором за 

статусом; ступінь свободи); 

– завдання жанру; 

– типовий зміст. 

Третій тактичний рівень – це рекомендаційні характеристики: 

– аргументація; 

– композиція; 

– мовні особливості» [4, с. 333 – 334]. 
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Як бачимо, Т. В. Анісімова розміщує комунікативну мету в системному 

рівні такої моделі і визнає її основною в ланцюзі наведених критеріїв. 

Дійсно, формування того чи іншого жанру відбувається під впливом 

багатьох чинників, а серед домінантних безумовну увагу привертає 

комунікативна мета, оскільки саме вона визначає специфіку жанру, що 

відбивається, насамперед, у таких формальних характеристиках: зміст, 

композиційно-структурне оформлення, відбір та організація мовних засобів. 

Український лінгвіст Т. В. Яхонтова, розглядаючи наукові жанри, 

доходить висновку, що саме комунікативна мета є «критеріальною основою 

диференціації жанрів», яка впливає на подальші рівні системи жанротвірних 

ознак [204, с. 75]. Однак, вважаючи комунікативну мету одним з головних 

факторів щодо виділення жанру, дослідниця додає, що в такому випадку «це є 

жанрова мета, а не індивідуальна інтенція мовця» [204, с. 71]. Це є свідченням 

того, що в процесі ділового спілкування на когнітивному рівні відбувається 

зіставлення комунікативної інтенції мовця із жанровою метою, що допомагає 

визначити модель комунікації, налаштовує на дотримання певних меж жанру, 

його канонів. 

Особливого значення набуває цей критерій, коли справа стосується саме 

створення офіційно-ділової документації, що, безумовно, пов’язано з 

прагматичним характером текстів офіційно-ділового дискурсу, головне 

завдання яких полягає в досягненні окресленої мети, оскільки, як слушно 

зазначає Т. В. Анісімова [4, с. 40], мета властива всім жанрам у цілому, а в 

кожному конкретному риторичному жанрі виражається специфічним, 

притаманним лише цьому жанру чином. 

Враховуючи все вищесказане, доцільно починати дослідження базового 

рівня системи ознак жанру з комунікативної інтенції, як показника, котрий 

впливає на подальші характеристики стійких тематичних висловлювань, що 

сприяють диференціації жанрів. 
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У свою чергу, подальшими орієнтирами, що допомагають виокремити 

жанри, є існуючі в прямій залежності від його цілей – типовий зміст, мовні 

особливості та специфічна композиція. 

Використання жанру може мати вузьку спрямованість на конкретну 

дискурсивну спільноту (наприклад, монографія, дисертація – скеровані на 

обмежене коло науковців), в той час як деякі жанри можуть вживатися 

достатньо широкою аудиторією (наприклад, стаття, декларація тощо). Як 

наслідок, усе це позначається на формальних особливостях конкретного жанру, 

зумовлює його специфіку і доводить той факт, що «використання жанру 

дискурсивними спільнотами» [262, с. 91–92] – це ще одна з найсуттєвіших 

ознак після цілеорієнтування, що сприяє виокремленню жанру. 

Підсумовуючи, можна сказати, що офіційно-діловий дискурс 

представлений системою текстів, втілених різними жанрами, у сукупності з 

екстралінгвальними чинниками. Жанр дискурсу – це схема відображення світу, 

певних ситуацій спілкування. Жанр ділового дискурсу – це модель певної 

ситуації, що застосовується для вирішення питань ділової сфери. Офіційно-

діловий текст відображає і специфіку жанру, і специфіку ділового дискурсу. 

Основними критеріями, які дозволяють не лише охарактеризувати текст 

митного документа в цілому, а й виділити його в окремий жанр, порівняти з 

іншими жанрами офіційно-ділового дискурсу, є такі жанротвірні ознаки, як 

комунікативна мета, типовий зміст, мовні особливості, своєрідна структура. 

Цьому і буде присвячений наступний підрозділ нашої роботи. 

 

2.1.2. Жанри англійськомовної митної документації 
 

Офіційно-ділова комунікація створюється та функціонує завдяки 

комерційній, діловій діяльності людства. У межах офіційно-ділового дискурсу 

існує система жанрів, що вирізняється своєю розгалуженістю. Це обумовлено 

тим, що чинні жанри відображають та супроводжують усі сфери діяльності 

ділового суспільства. Така система має досить нестійкий характер через 
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невпинний розвиток нових напрямків людської активності. Як результат, 

комплекс жанрів офіційно-ділового дискурсу має тенденцію постійно 

поповнюватися новими складовими, тим самим залишаючись у центрі уваги 

дослідників. 

Як зазначалося, чинна система жанрів офіційно-ділового дискурсу 

складається з первинних та вторинних жанрів, де первинні являють собою 

результат безпосереднього спілкування. Прикладами цього є ділова бесіда, 

переговори, ділова телефонна розмова тощо, тобто все, що створює ділове усне 

спілкування. 

До вторинних жанрів належать ті, що виступають похідними від 

первинних, мають більш складну структуру. Вони «продумуються заздалегідь» 

[4, с. 35]. У системі жанрів офіційно-ділового дискурсу до вторинних належать 

протокол, наказ, інструкція, резюме, ділове листування, митні документи, бо 

такі тексти є результатом багатоетапного опрацювання та обмірковування. 

Щодо англійськомовних митних документів, вони мають також коригуватися 

відповідно до державних та міжнародних норм. 

Такі документи є складними композиційно-стилістичними комплексами, 

що спираються на первинні тексти. У випадку з англійськомовною митною 

документацією первинні тексти – це будь-яка усна комунікація, що пов’язана з 

митною діяльністю. 

Англійськомовні митні документи мають цілий ряд властивих лише їм 

специфічних ознак, які простежуються на всіх мовних рівнях, що буде 

поступово розглядатися в наступних розділах нашого дослідження. Досить 

проста й начебто зрозуміла існуюча структура тексту для будь-якого адресата, в 

процесі аналізу виявляється логічною, продуманою заздалегідь, з набором 

типових стратегій і тактик, необхідних для формування АМ документа. 

Увесь масив англійськомовних митних документів становить чітко 

організовану систему, що діє як єдине утворення, якому властиві і 

внутрішньосистемні відносини (де кожна складова функціонує залежно від 

окремих його компонентів), і зовнішньосистемні відносини (оскільки залежить 
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від інформаційного наповнення текстової форми адресатом). Цей комплекс 

можна зобразити у такому вигляді: 
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Рис. 2.1. Комплекс жанрів англійськомовної митної документації 
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особливості), можна виокремити пасажирську декларацію (Customs 

Declaration) та вантажну декларацію (Cargo/Goods Declaration). 

Пасажирська декларація (Customs Declaration) – це офіційний митний 

документ, спрямований на декларування в письмовій формі відомостей про 

фізичну особу, що перетинає державний кордон, про цілі такого переміщення 

та майно/грошові кошти, які особа ввозить або вивозить. Такий документ має 

кілька функцій водночас: по-перше, інформативну, оскільки інформує та 

містить необхідні дані про персону/вантаж/транспортний засіб, що 

відправляється за кордон; по-друге, регулятивну, оскільки супроводжує етапи 

митного оформлення, з’ясовує результати митного огляду та надає персоні 

дозвіл на виїзд з країни. 

Адресантом (декларантом) пасажирської декларації може бути будь-який 

член суспільства, в той час як адресатом виступає державна установа – митний 

орган. Враховуючи це, відносини між адресатом та адресантом 

характеризуються як нерівні і можуть бути представлені схемою «відносини 

права – обов’язки», що запропонувала І. С. Лобашевська [104, с. 26]. 

Під час формування текстової площини пасажирської декларації від 

адресанта отримуються необхідні дані для митного процесу. Особистісний 

характер викладу інформації, авторська ініціатива в процесі створення 

документа тут суттєво обмежена, оскільки комунікант (декларант) діє в рамках 

запропонованого йому текстового «конструкту» з постійною інформацією, 

анкетою. 

Англійськомовна пасажирська декларація вирізняється чіткою 

композиційною структурою, що обумовлено специфікою виникнення таких 

текстів, їхніми функціями та комунікативними цілями. Виокремленню жанру 

пасажирська декларація сприяє типовий зміст таких текстів. На перше місце в 

цих документах виносяться персональні дані про особу, що перетинає кордон 

(«family name», «first (given) name», «country of  citizenship», «address»), в другій 

частині розміщується інформація про цілі візиту, відомості про грошові кошти, 

що персона вивозить, тощо («the purpose of trip», «information of currency», 
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«total value of all goods»…), третя – розпорядча частина, оскільки саме в ній 

містяться відмітки, підписи, печатки державних органів 

[див. додаток В 2, с. 248]. 

Особливості жанру «пасажирська декларація» виформовуються під 

впливом екстралінгвальних факторів та відображаються в специфічній 

композиційній та функціонально-смисловій структурі таких документів. 

Виклад інформації тут супроводжується типовим графічним членуванням 

тексту з нумерацією кожної частини.  

Специфічними ознаками, які виділяють пасажирську декларацію в 

окремий жанр, стають не лише стійкі механізми просторової організації тексту, 

але й певні мовні особливості, наприклад стереотипні вислови («Family name», 

«Birth Date», «Passport issued by», «Passport number», «Countries visited», 

«Airline/Flight № or Vessel Name»…), типовий зміст, який забезпечує збирання 

необхідної інформації про комуніканта (декларанта) і структурування 

отриманих даних залежно від заданої незмінної композиції документа. Наведені 

характеристики дають змогу розглядати англійськомовну митну декларацію як 

таку, що належить до вторинного жанру та має інформативну й регулятивну 

функції. 

Наступний жанр комплексу АМД – вантажна декларація (Cargo/Goods 

Declaration). Комунікативна мета цього документа – декларування в письмовій 

формі відомостей про вантаж в установленому митними органами порядку та 

отримання згоди на перетин вантажу через кордон. Як і в пасажирській 

декларації, тут також простежується наявність двох функцій: інформативної та 

регулятивної, оскільки завдання цього документа полягає в наданні інформації 

про відправника та отримувача, про стан вантажу, його митну вартість, 

транспортний засіб, що здійснює доставку, та отримання згоди від митної 

установи на транспортування вантажу через кордон держави. 

Такий текст відрізняється від інших текстів англійськомовних митних 

документів своїм типовим змістом. Він має характерну для офіційно-ділових 

текстів структуру, що складається з трьох частин, але смислове наповнення 
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вантажної декларації дещо інше. Вступна частина складається з відомостей про 

відправника та одержувача вантажу («Shipper», «Consignee»), даних про 

маршрут транспортування («Transport details») та основних атрибутів 

документа («Air «references №», «Shipment references №», «State of origin»); 

друга частина містить більш детальну інформацію про вантаж: назву товару, 

його кількість та характеристики пакування, масу, об’єм тощо («Proper Shipping 

Name», «Quantity and type of packing», «Gross mass», «Net mass/Vol»); третій, 

заключний блок – це підписи пакувальника, власника судна, відмітки митної 

служби, печатки («Packer’s signature», «Shipper’s signature», «Place and 

Date»…). 

Щодо мовних особливостей текстів вантажних декларацій, то вони 

пов’язані, насамперед, із використанням специфічної лексики для опису 

характеристик товару, скорочень («UN or ID No», «Packing Inst.», «Sec. Class», 

«Total gross incl. tare»…), типових для таких текстів. 

Формально-композиційна структура характеризується графічним поділом 

усього документа на сегменти. Сегменти об’єднуються, зберігаючи єдність, 

цілісність твору, а також забезпечують послідовність подій, фактів, дій, що 

викладаються [42, с. 51–54]. Набір таких підпунктів стандартний, незмінний і 

притаманний лише цьому жанру: «1. Shipper/Consignor/Sender; 2. Transport 

document number; 6. Consignee…» [див. додаток Д 1, c 258]. 

Встановлення специфічних ознак англійськомовної вантажної 

декларації Cargo/Goods Declaration згідно із заданими критеріями класифікації 

дозволяє виокремити її в окремий жанр та диференціювати як вторинний, з 

інформативною та регулятивною функціями. 

Тепер розглянемо ще один жанр англійськомовної митної документації, а 

саме сертифікати, до яких належать: сертифікат походження (Certificate of 

Origin), сертифікат якості (Certificate of Quality), лист зважування (Weight 

Certificate), фітосанітарний сертифікат (Phytosanitary Certificate). 

Специфіка цих документів визначається комунікативним наміром, що 

полягає у підтвердженні чітких характеристик товару, необхідних для 
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тарифного регулювання і подальшого отримання дозволу митних органів на 

перетин кордону. Так, сертифікат походження (Certificate of Origin) 

[див. додаток Е 1, c. 267] має завдання надати/підтвердити інформацію про 

країну походження товару. Відмітною рисою цього жанру є характерна 

структура документа, що складається з трьох частин. 

Перша включає інформацію про постачальника та отримувача вантажу 

(«exporter’s and consignee’s names», «addresses», «countries»), транспортний 

засіб і маршрут транспортування («means of transport and route»); друга частина 

надає відомості щодо характеристик вантажу («marks and numbers of packages», 

«number and kind of packages», «description of goods», «gross weight», «number 

and date of invoices»); третя більш важлива, бо в ній міститься інформація про 

походження товару, дані про декларування («certification», «declaration by the 

exporter»). 

Жанр сертифікат походження (Certificate of Origin) вирізняється також 

характерним набором пронумерованих підблоків тексту з їх чітким та логічним 

розташуванням у структурі документа. У результаті багаторазового 

використання такі мікросегменти отримують форму стандартних 

інформаційних частин, кожна з яких має конкретну назву: «Goods consigned 

from», «Goods consigned to», «Means of transport and route», «Certification», 

«Declaration by the exporter»… [див. додаток Е 1, c 267]. 

Важливим орієнтиром для виокремлення цього жанру є вживання 

спеціальних термінів («certification», «certificate», «country of origin» тощо), які 

дозволяють презентувати висновки процедур сертифікації. Отже, сертифікат 

походження (Certificate of Origin) диференціюється як вторинний оцінно-

інформативний жанр і становить ще одну складову системи жанрів 

англійськомовної митної документації. 

Комунікативна мета наступного документа сертифікат якості 

Certificate of Quality [див. додаток Й 2, c. 285] – у письмовій формі інформувати 

про відповідність товару встановленим критеріям якості й технічним 

характеристикам, безпечності для людини та навколишнього середовища. 
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Комунікативна мета суттєво впливає на його зміст, що дозволяє вирізняти жанр 

сертифікат якості серед інших жанрів цього комплексу. Типова ознака цього 

документа – наявність відомостей про якість товару, що встановлюється 

офіційним експертом. 

Структура тексту сертифіката якості складається з трьох частин: 

перша частина надає інформацію щодо основних характеристик товару: назва 

вантажу, вид продукту, вага, дані про контракт тощо («Name of product», «Type 

of product»,«Weight», «Contract», «Truck», «Invoice»…); друга інформує про 

якість, тобто містить оцінку експерта, наприклад: «Chemical formula», 

«Chemical composition», «Name of parameter»; третя розміщує дані про термін 

дійсності такого документа, ким цей документ виданий та типові для документа 

атрибути – підписи та печатки («This certificate is valid…», «Issued by…», «Head 

of certification body», «Expert»). 

Відмінним є і незначний текстовий обсяг сертифіката якості, що 

призводить до максимально ефективного, скомпресованого викладу даних у 

процесі створення такого документа. Відрізняє цей жанр від попередніх 

розглянутих нами жанрів митної документації і відсутність нумерації сегментів 

тексту. З погляду формально-композиційної структури, такі документи 

вирізняються візуальним та графічним виділенням змістовних частин тексту 

документа, що сприяє акцентуації уваги реципієнта на інформації щодо певних 

характеристик вантажу, на результатах експертизи якості товару. 

Названі диференційні ознаки дозволяють кваліфікувати Certificate of 

Quality як окремий вторинний оцінно-інформативний жанр комплексу АМД, 

оскільки він спрямований на збирання необхідної інформації про вантаж, 

встановлення характеристик щодо його якості та отримання експертних оцінок. 

Сертифікат зважування (Weight List) [див. додаток З 1, с. 282] своєю 

метою має підтвердження правильності результатів зважування. Специфічним 

змістом тут виступає опис певних характеристик вантажу, фіксація вагових 

параметрів товару/транспортного засобу. Особлива композиція Сертифіката 

зважування формується як наслідок візуального виділення фрагментів тексту 
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документа з такими найменуваннями, як: «Marks And Nos.», «Descriptions/Art. 

Nos, Packages», «Packing specification». 

Для цього жанру не характерне графічне членування документа на 

складові частини, що спостерігається в більшості документів АМД-масиву. 

Інша також і структура документа, що складається з двох частин: перша надає 

загальні відомості про вантаж, а друга, що розташована нижче, містить 

найбільш важливу інформацію – про вагу та відомості про контракти. Лексичне 

наповнення сертифіката зважування характеризується великою кількістю 

номенклатурної лексики, скорочень та абревіатур: «Gross», «Net», «Lot NO», 

«NO PKGS», «G.W.», «T.W.», «N.W.», що типово для опису вагових та інших 

загальноприйнятих характеристик товару. Презентація основних параметрів 

вантажу та фіксація оцінки його вагових критеріїв дає змогу диференціювати 

Weight List як вторинний оцінно-інформативний жанр. 

Наступним жанром, який можна виокремити в системі англійськомовної 

митної документації, є Фітосанітарний сертифікат (Phytosanitary 

Certificate) [див. додаток Ж 2, c. 277]. Комунікативними інтенціями такого роду 

документів є опис характеристик вантажу з метою встановлення 

фітосанітарного стану товару. У свою чергу, це суттєво впливає на зміст і 

тематично-композиційну структуру тексту документа зі специфічною 

частиною, де містяться відомості про результати лабораторних експертиз 

рослин, рослинної продукції або будь-якої продукції рослинного походження, 

що може переносити хвороби, шкідників тощо. 

Композиційна структура документа складається з трьох структурно-

смислових сегментів: перший, вступний, містить інформацію про основні дані 

вантажу («name and address of exporter/consignee», «place of origin», «To 

quarantine and Plant Protection Organization of ___», «Declared means point of 

entry», «Declared means of conveyance»); другий, основний, сегмент наводить 

більш детальні дані стосовно характеристик вантажу, наприклад маркування, 

кількість, назва продукту або рослини, їх опис («Distinguishing marks, number 

and description of packages, name of produce, botanical name of plants», «Quantity 
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declared»…); завершальний сегмент надає інформацію про результати 

експертизи/лабораторних досліджень – відомості щодо фітосанітарного стану 

товару, які заповнюються в типових для даного документа тематичних 

підблоках зі стійкими компонентами: «Treatment», «Chemical (active 

ingredient)», «Duration and temperature», «Concentration», «Additional 

information». Виклад загальної інформації про вантаж і результати сертифікації 

закріплюється відповідними реквізитами – підписами та печатками 

уповноважених осіб в останньому підблоці, що містить такі усталені складові, 

як: «Place of issue», «Date», «Name and signature of authorized officer», «Stamp of 

organization». 

Яскраво виражена жанрова відмінність цих текстів відбивається в їх 

особливому лексичному складі, утвореному симбіозом базової митної лексики 

(«quantity declared», «declared name and address of consignee», «additional 

declaration», «declared means of conveyance»…) та спеціальної, яка репрезентує 

результати експертизи рослин/рослинної продукції («disinfection», «treatment», 

«chemical», «active ingredient», «concentration»…). 

З погляду композиційно-структурної специфіки, фітосанітарні 

сертифікати відрізняються від проаналізованих раніше сертифікатів якості 

та зважування тим, що мають структуру з нумерацією підблоків. Таке 

композиційне рішення зближує дані тексти з основними митними документами 

– деклараціями та сертифікатами походження.  

Кожен підблок Phytosanitary Certificate займає чітке місце. Інформація 

тут розташовується від загального до конкретного, тобто в напрямку від 

загальних відомостей (основні дані про вантаж, постачальників/отримувачів 

товару), до даних, що пов’язані з практичним призначенням документа, тобто 

отриманням експертної оцінки вантажу щодо його фітосанітарного стану. 

Отже, Phytosanitary Certificate диференціюється як вторинний оцінно-

інформативний жанр. 

У цілому ж потрібно підсумувати, що представлені жанри сертифікатів є 

додатковими документами в митному процесі. Вони функціонують у тісному 
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зв’язку з центральними/домінантними жанрами АМД-комплексу 

(деклараціями), проте їхнє існування залежить від конкретної комунікативної 

ситуації (застосування даних документів не завжди обов’язкове для митного 

процесу). 

У системі англійськомовних митних документів особливе місце 

посідають комерційні митні документи як тексти, що «мають містити вартісну, 

якісну і кількісну характеристики товару» [37, с. 121]. Як різновид офіційно-

ділових документів, комерційні документи мають достатньо складне 

розшарування: «рахунки, транспортні та страхові документи, документи про 

право власності та будь-які інші документи, які не є фінансовими» [281]. Однак 

англійськомовними комерційними документами, що супроводжують митні 

процедури, можна назвати лише два: інвойс (Invoice) [див. додаток К 1, с. 288] 

та проформа-інвойс (Proforma-Invoice) [див. додаток Л 1, с. 294]. 

Диференціація цих жанрів також відбувається з позицій цілеорієнтування, 

формально-композиційної та смислової структури. 

Інвойс (довідка-розрахунок митної вартості) – документ, що демонструє 

митну вартість вантажу з вимогами сплатити мито. Тому комунікативна 

інтенція таких текстів полягає у фіксуванні вартісної характеристики вантажу 

та встановленні суми митного збору. 

Проформа-інвойс також інформує про митну вартість товару, однак, на 

відміну від інвойсу, не є платіжним документом. Отже, функції цих документів 

суттєво різняться. Проформа-інвойс не виконує основного призначення 

розрахунку – бути документом для сплати. Він лише має намір підтвердити 

заявлені відомості щодо митної вартості, тобто виконує лише інформаційну 

функцію, в той час як інвойс виступає вагомим регулятором етапу митного 

процесу. І в такий спосіб, демонструє адміністративну/регулятивну, 

імперативну функції, як документ, що впливає на сферу управління митними 

процедурами та спонукає до сплати мита. 
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Жанрові стереотипи інвойс (Invoice) та проформа-інвойс (Proforma-

Invoice), що склалися в результаті багаторазового вживання цих документів, 

мають свою специфіку і в композиційному оформленні. 

Жанрову форму інвойсу утворюють три інформаційних блоки: 

1) номер інвойсу, дата його оформлення, дані про пункт відправлення 

вантажу та пункт прибуття, номер контракту («No.», «Date», «Contract No.», 

«From__To»); 

 2) виклад детальних відомостей про вантаж («Marks and Nos.», 

«Quantities and Description», «Unit price», «Amount»);  

3) завершальний сегмент містить інформацію про покупця, продавця й 

дані про митну вартість товару («Seller’s name», «Buyer’s name», «Total 

amount», «tax»). 

Ще однією ознакою жанру інвойс, на наш погляд, слугує спеціальна 

лексика, що забезпечує презентацію вагових і вартісних даних вантажу: «NO 

PKGS», «NET», «USD», «DAF», «LOT NO», «GROSS». 

Композиційні особливості таких текстів з погляду надання інформації 

полягають у візуальному, шрифтовому виділенні важливих ключових 

фрагментів: «Date», «Contract», «From__to__», «To Messrs.» 

[див. додаток К 1, с. 288]. До специфічних рис цього жанру належить і 

використання скорочень, відсутність граматично складних конструкцій. 

Слід також зазначити, що серед проаналізованих нами зразків Customs 

Invoice є документи з графічною рубрикацією на підблоки з використанням 

цифр. Така полісегментна графічна структура наближує їх до митних 

декларацій. У випадку з документами проформа-інвойс така структура 

характерна не для всіх зразків нашої вибірки. 

У композиційному плані проформа-інвойс тяжіє до відтворення 

класичної структури офіційно-ділових текстів з трьома інформаційними 

частинами, як у більшості жанрів системи АМД. 

Перша, вступна, частина документа Proforma-Invoice містить інформацію 

стосовно загальних відомостей: номер інвойсу, назва компанії, дата і спосіб 
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відправлення вантажу («Invoice», «Company name», «Date», «Method of 

shipment»/ «Airway bill», «Shipping Marks»). Друга, основна, частина надає 

детальну інформацію щодо характеристик вантажу («Full definition of goods», 

«Customs Commod. Code», «Country of origin», «Quantity», «Unit Value», «Sub 

Total»). Завершальна частина розміщує інформацію стосовно термінів 

постачання, причини експортування, а також інформацію про істинність та 

правдивість заявленої інформації, що підтверджується такими реквізитами 

документа, як підписи й печатки. 

На відміну від Invoice, для Proforma-Invoice не характерна функція 

розрахунково-платіжного документа. Основна функція таких документів – 

фіксація даних про товар, його походження. Використовується цей документ, 

коли товар є, наприклад, гуманітарною або безоплатною допомогою, і потреби 

у сплаті мита немає. Така спрямованість лише на збирання даних дозволяє 

ідентифікувати Проформу-інвойс вторинним інформативним жанром. 

В АМД-комплексі виокремлюються документи, що забезпечують 

пільгове оподаткування. Цей вид документації не відрізняється жанровим 

різноманіттям і представлений лише англійськомовним митним документом 

ATA Carnet. 

ATA Carnet [див. додаток М 1, c. 299] є уніфікованим міжнародним 

митним документом, що має ряд жанрових детермінант, що сприяють його 

відмежуванню від інших текстів системи англійськомовних митних документів. 

ATA Carnet – вторинний, регулятивний жанр, що диференціюється з позицій 

його комунікативних цілей, типового змісту і функцій. Комунікативні інтенції 

цього документа: 1) інформування про звільнення певних груп товарів від 

сплати митного податку, 2) декларування товарів, вільних від мита. 

ATA Carnet дозволяє звільнити від митних зборів вантаж на період його 

тимчасового ввезення та може використовуватися замість базових митних 

документів (наприклад, замість декларації), якщо справа стосується країн –

учасниць міжнародної системи ATA. Цей документ також гарантує сплату 
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ввізного мита в разі порушення режиму тимчасового ввезення. Як результат, 

ATA Carnet характеризується: 

– інформаційною функцією, оскільки надає інформацію стосовно даних 

вантажу; 

– регулятивною функцією, бо сприяє управлінню певними етапами 

митного контролю; 

– імперативною функцією, оскільки спонукає до виконання управлінських 

дій. 

Жанрова форма ATA Carnet включає три інформаційні блоки: 

1) вступний, що містить дані про власника вантажу («Holder and 

address»), цілі використання товару («Intended use of goods»), містить такі 

атрибути документа, як: номер, термін видачі тощо («ATA Carnet No», «Issued 

by», «Valid Until», «For issuing association use/Front cover»); 

2) основний, що інформує про перелік країн, де цей документ має правову 

силу («This Carnet may be used in the following countries/customs territories under 

the guarantee of the associations listed on the page of cover»); 

3) завершальний, що містить засвідчення/дозвіл митних органів на 

тимчасове ввезення та звільнення від податку («Certificate by customs 

departure», «Goods examined», «Signature of authorized official and issuing 

association stamp», «Place and date of issue», «Signature of holder»). 

Провідною ознакою для виокремлення жанру тут виступає основний 

інформаційний блок з переліком країн, в яких цей документ може 

використовуватись. 

Лексичні особливості цього жанру полягають у використанні стандартних 

мовних кліше («intended use of goods», «clearance on transit», «declaration of 

dispatch in transit», «to be held responsible for compliance with the laws and 

regulations of the country/customs territory of departure», «under the guarantee of 

the associations»…) та абревіатур, характерних саме для таких митних 

документів (Austria – AT, Belgium – BE, Bulgaria – BG, Cyprus – CY…). 
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З погляду функціональності та значущості в процесі координування 

митних процесів, ATA Carnet стоїть в одному ряду з центральними жанрами 

системи англійськомовних митних документів – деклараціями. Отже, 

диференціюється як вторинний інформативно-регулятивний жанр. 

Підсумовуючи все вищесказане, слід зазначити, що систему жанрів 

англійськомовної митної документації формують: пасажирська декларація 

(Passenger Customs Declaration), вантажна декларація (Cargo Declaration), 

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

Quality), лист зважування (Weight Certificate), фітосанітарний сертифікат 

(Phytosanitary Certificate), інвойс (Invoice) та проформа-інвойс (Proforma-

Invoice), АТА карнет (ATA Carnet). 

Представлений нами список жанрів АМД-комплексу не можна вважати 

остаточно завершеним, оскільки жанрова диференціація офіційно-ділового 

дискурсу має достатньо динамічний характер і еволюція системи жанрів 

англійськомовної митної документації може отримати подальший розвиток. 

 

2.2. Польова структура комплексу англійськомовної митної 

документації 

 

Розглянуті вище жанри англійськомовної митної документації є 

системними утвореннями і функціонують з характерними для такої системи 

зв’язками, відношеннями, зберігаючи водночас свої специфічні, властиві лише 

їм риси. 

Для розуміння дії такого комплексу англійськомовної митної 

документації вважаємо за доцільне представити систему англійськомовних 

митних документів у вигляді прототипної моделі з фокусом/ядром та 

периферією, де в центрі розташовуватимуться тексти з найбільшою 

насиченістю полетвірних критеріїв, а на периферії – тексти, що мають такі 

ознаки меншою мірою. 
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Одним зі стрижневих критеріїв стане наявність двох комунікативних 

цілей: повідомлення інформації та спонукання до дії. Отже, в ядрі моделі 

розмістяться англійськомовні митні документи, що найбільшою мірою 

володіють регулятивною функцією. Цей показник дозволить виділити 

центральні жанри з позиції їхньої функціональної значущості в митному 

процесі. 

Ще одним критерієм для занесення англійськомовного митного 

документа в ту чи іншу площину польової структури стане варіативність 

тексту. 

Англійськомовні митні тексти переважно мають специфічну структуру з 

постійними та змінними компонентами. Інформація викладається від відомого 

– теми (те, що представлено в стандартній формі документа) та нового – реми 

(відомості, що отримані від комуніканта/декларанта). Така особлива структура 

дозволяє максимально швидко одержати від комуніканта (декларанта) 

необхідну для декларування інформацію, що надає текстові документа більш 

змінного змістовного наповнення. Якщо врахувати цей критерій, у ядрі 

польової моделі своє місце знайдуть жанри з більш варіативним наповненням, а 

на периферії розташуються ті, що мають більш стандартизований характер. 

Уживання спеціальної митної лексики може розглядатися як ще один 

додатковий критерій, необхідний для визначення наближення або віддалення 

від ядра моделі. Згідно з цим критерієм в ядро моделі потрапляють тексти 

документів, що безпосередньо стосуються митного контролю і мають великий 

відсоток спеціальної митної лексики, а не ті, що слугують додатковим 

елементом на етапах митної діяльності, наприклад комерційні документи. 

Така організація польового устрою АМД-масиву із розмежуванням 

ядерної, приядерної та периферійної зон, на підставі наведених полетвірних 

конституентів, дозволить зрозуміти особливості функціонування цього 

комплексу, встановити системний зв’язок жанрів АМД-масиву, частотність 

застосування того чи іншого документа, ступінь варіативності окремо взятого 

жанру. 
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Далі розглянемо місце кожного із жанрів англійськомовної митної 

документації в польовій структурі з урахуванням зазначених вище параметрів. 

До ядра моделі, на наш погляд, у першу чергу слід віднести пасажирську 

декларацію (Customs Declaration), оскільки саме цей документ має чітко 

виражену регулятивну функцію. 

Завдяки анкетній формі в пасажирській декларації встановлюється 

прямий зв’язок між адресатом та адресантом, між декларантом і митним 

органом. У кожній окремій комунікативній ситуації текстова площина отримує 

нову інформацію. Змінними елементами в тексті Customs Declaration стають 

персональні дані декларанта (комуніканта), які фіксуються з метою отримання 

дозволу митної установи: «name» (ім’я), «birth date: month, day, year» (дата 

народження: місяць, день, рік), «passport number» (номер паспорта), «country of 

residence» (країна проживання), «purpose of trip» (мета поїздки: особисті 

зустрічі, ділові контакти, дипломатична місія, подорожі) тощо. Як наслідок, 

цей документ характеризується високим ступенем варіативності. 

Крім того, англійськомовна пасажирська декларація більшою мірою, 

аніж, наприклад, комерційні митні документи, насичена митною термінологією 

(«declare», «declaration», «resident», «commercial merchandise»…), що також 

свідчить про належність до ядра. 

У центрі моделі розташовується і вантажна декларація (Cargo 

Declaration). Цей вид декларації вирізняється наявністю подібних до 

пасажирської декларації комунікативних інтенцій, варіативністю (зміст 

модифікується залежно від певної комунікативної події, забезпечуючи набір 

детальних даних про вантаж, що є відмінними в силу різноманітності 

комунікативних ситуацій), вживанням спеціалізованої митної лексики 

(«declare», «declaration», «packaged», «declared», «port of loading», «port of 

discharge»). Усі ці властивості дозволяють визнати цей жанр центральним у 

системі англійськомовних митних документів та розглядати його в ядрі 

польової структури АМД-комплексу. 
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Далі розглянемо розташування англійськомовних митних сертифікатів. 

На нашу думку, сертифікат походження (Certificate of Origin) має зайняти місце 

в приядерній зоні цієї моделі, бо це комбінована форма декларації та 

сертифіката походження («Combined declaration and certificate»). Подвійна 

спрямованість такого роду текстів не дозволяє розмістити його в ядрі даної 

моделі, оскільки за типом домінантної інтенції це, в першу чергу, документ, 

який інформує про походження вантажу. Факт додаткової комунікативної 

інтенції додає документові легітимної сили та сприяє тяжінню до центру 

конструкту. 

Сертифікат походження – документ із варіативною формою, і його 

зміст суттєво залежить від отриманих від комуніканта/декларанта даних. Це 

вказує на близькість до фокуса моделі. Митна термінологія в цьому випадку 

наявна, але вона не така насичена, як, наприклад, у деклараціях, що дозволяє 

нам говорити про спорідненість сертифіката походження з центральними 

жанрами системи англійськомовних митних текстів. 

З погляду функціональності, цей документ додатковий у митному 

процесі. Він використовується лише в разі певної потреби, тобто не є 

обов’язковим. Однак, якщо необхідність виникає, то такий документ завдяки 

своїй комбінованій формі набуває легітимної сили декларації. 

Сертифікат зважування (Weight List) на відміну від сертифіката 

походження має більш стандартизований характер (змінюється лише 

інформація про вагу, сама ж форма тексту усталена), митної лексики немає, 

реалізується односпрямована комунікативна інтенція (інформувати про вагові 

характеристики товару), що є ознаками периферійності жанру. 

Поряд із сертифікатом зважування розташовується і сертифікат якості 

(Certificate of Quality) як документ, що має виключно інформаційну інтенцію. 

Регулятивної функції такі тексти не мають, бо їх завдання обмежується лише 

наданням інформації про якість товару. Цей документ більш варіативний, ніж, 

наприклад, сертифікат зважування, що могло б сприяти його розміщенню в 



93 
 

, 

центрі моделі. Однак відсутність митної термінології, домінантної регулятивної 

функції обумовлює місце текстів цього жанру в периферійній зоні моделі. 

Фітосанітарному сертифікату (Phytosanitary Certificate) властиві 

також не всі ядерні ознаки даної моделі. Перше, що привертає увагу, – це 

типова для центральних жанрів АМД-комплексу структура з усталених та 

змінних компонентів, яка дозволяє зібрати необхідну інформацію та 

зафіксувати результати сертифікації фітосанітарного стану вантажу. Зміст 

такого документа має варіативний характер, оскільки формування змінних 

компонентів тексту залежить від конкретної ситуації, конкретних даних товару. 

З погляду лексичної насиченості, ці тексти характеризуються 

специфічною, відмінною від інших жанрів цього комплексу, лексикою, яка має 

відношення до хімічних, лабораторних досліджень («treatment», 

«chemical/active ingredient», «concentration», «duration and temperature»…). 

Митна ж термінологія представлена доволі обмежено, що й віддаляє 

Phytosanitary Certificate від ядра моделі. 

Комунікативна інтенція тут полягає в наданні інформації про 

фітосанітарний стан вантажу. Цей документ не має регулятивної функції, він 

лише констатує певну інформацію. 

Перелічені вище ознаки свідчать про другорядність Phytosanitary 

Certificate в чинній системі англійськомовних митних документів та його 

периферійність у наведеному польовому устрої. 

ATA Carnet – комплексний англійськомовний митний документ, що 

дозволяє отримати безмитний або пільговий тариф для тимчасового ввезення 

зразків продукції на територію, де діють умови «Митної конвенції про Carnet 

ATA для тимчасового ввезення товарів». Щодо функціональних можливостей, 

то цей документ можна порівняти з деклараціями. Комунікативна 

спрямованість таких текстів має складний характер: 1) інформування про 

характеристики вантажу, перелік країн, де цей документ має правову силу; 2) 

надання дозволу на спрощене митне оформлення; 3) отримання пільгової 

перепустки на транзитне переміщення товару в зоні дії певної митної території. 
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Такий симбіоз комунікативних цілей свідчить про високу регулятивну 

значущість цих документів. 

ATA Carnet має типову для більшості митних документів структуру, що 

формується в результаті поєднання постійних та змінних компонентів. Саме 

такий текстовий формат забезпечує документові високу варіативність. 

Насиченість митною термінологією в такому випадку релевантна центральним 

жанрам АМД-комплексу. Це свідчить про належність цього жанру до фокуса 

моделі. 

У комерційних митних документах Invoice та Proforma-Invoice, на 

відміну від ATA Carnet, спостерігається суттєве послаблення стрижневих 

полетвірних ознак. Розміщення кожного з жанрів англійськомовних 

комерційних митних документів у периферійній зоні цієї польової організації 

має конкретний ступінь віддаленості від фокуса: близька та віддалена 

периферія. 

Близьку периферію займає Invoice. Цей документ створений, щоб: 1) 

повідомити інформацію про характеристики вантажу (кількість, вага, вартість), 

дані про контракт; 2) виставити рахунок про сплату мита. Домінантною 

комунікативною інтенцією при цьому стає встановлення суми митного збору. 

Слід також підкреслити той факт, що цей документ супроводжує завершальний 

етап митного контролю, тому функціонально важливий для митного процесу. 

Текст документа Invoice меншою мірою, ніж попередньо розглянуті 

митні документи, змінює задану стандартну форму (додається лише інша назва 

товару, вага та митна вартість). Цей критерій сприяє розміщенню Invoice у 

периферійній зоні. Для встановлення місця в польовій структурі АМД-

комплексу важлива також відсутність митної лексики в цих текстах, що 

пояснює віддалення документа Invoice від фокуса моделі та підтверджує його 

периферійний статус. 

Проте слід зазначити, що саме основна комунікативна спрямованість стає 

тим параметром, котрий забезпечує документам Інвойс функціональну 

значущість і дозволяє розмістити їх ближче до приядерної зони моделі. 
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Proforma-Invoice, як зазначалось вище, має одну єдину комунікативну 

спрямованість – інформувати про вартість товару. Ці документи більшою 

мірою характеризуються стабільністю, традиційністю, змінні в них лише назва 

товару, його вагові та вартісні характеристики. Про периферійність жанру 

Proforma-Invoice свідчить і низька наявність або повна відсутність митної 

лексики. Отже, документи Proforma-Invoice належать до дальньої периферійної 

зони моделі. 

Сформована у такий спосіб польова система відображає ієрархію АМД-

комплексу з ядерними жанрами, які виконують домінантні текстові завдання, та 

приядерними й периферійними жанрами, що перебувають у постійних 

системних зв’язках з ядерними. Приядерні жанри спрямовані на виконання 

другорядних завдань (фітосанітарний сертифікат – надання експертної оцінки 

щодо фітосанітарного стану вантажу; сертифікат походження – інформування 

про походження товару) з можливістю отримання легітимних повноважень, 

релевантних центральним жанрам (а саме декларування вантажу). Периферійні 

жанри відіграють додаткову функцію в митному процесі, існують у прямій 

залежності від центральних жанрів та формують лінійні зв’язки і з ядерними, і з 

приядерними жанрами (див. рис. 2.2). 
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Рис. 2.2. Польова структура комплексу англійськомовної митної документації 

Цей польовий конструкт виявляється типовим для системної ієрархії 

текстів ділового дискурсу із центром, який займають «регламентуючі тексти, 

що встановлюють норми та правила діяльності в даному полі (так звані 

регулятиви), біля них розташовується більш широка сукупність текстів, що 
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ретранслюють ядерні тексти в певних фрагментах і частинах, а ще далі 

розташовані оцінні тексти, які визначають ступінь відповідності ритуальних 

текстів ядерним» [103]. 

Дослідження АМД-масиву з позицій польового підходу дозволило 

встановити спільні риси, характерні для польової організації інших текстів 

ділового дискурсу. У сформованому нами конструкті ядерними текстами 

виявилися ті англійськомовні митні тексти, що 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 й лише частково дублюють 

тексти, що розташовані в ядрі моделі (повторюються їхні окремі сегменти, в 

структуру тексту включається фрагмент декларації). Жанрову периферію 

становлять тексти, що і в структурному, і в змістовному плані суттєво 

відрізняються від ключових текстів подібної моделі (Weight List, Certificate 

Quality, Invoice, Proforma-Invoice). 

 

2.3. Частиномовні та словотвірні особливості лексичного наповнення 

англійськомовної митної документації 

 

На морфологічному рівні англійськомовним митним документам 

властива чітка логічна організація. Вони характеризуються рядом ознак, що 

притаманні всім офіційно-діловим текстам, і низкою специфічних рис, 

властивих лише митним документам. 

У процесі дослідження 783 зразків англійськомовних митних документів 

та аналізу 43 127 лексичних одиниць ми встановили, що базис корпусу текстів 

англійськомовних митних документів складають переважно іменники (31 054), 

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

Висока частотність іменників, іменникових словосполучень за незначного 

використання дієслів виявилася типовою для більшості англійськомовних 

митних документів. Номінативна спрямованість, як відомо, властива великій 
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кількості офіційно-ділових текстів [130, с. 102; 104, с. 45], оскільки дозволяє 

отримати максимальну інформацію у форматі одного документа, «стиснути» її 

задля економії мовних засобів під час формування текстової площини. 

Специфіка текстів АМД, що спрямовані на обслуговування міжнародних 

відносин та стосуються питань законного перетину товарів/осіб через кордон, 

потребує фокусування уваги на характеристиках товару, його технічних 

параметрах або конкретних даних про особу і пояснює номінативний характер 

мови подібних документів. 

Задля лексичної компресії в текстах АМД використовується велика 

кількість іменникових форм із посесивними зв’язками: двокомпонентними – 

«Vessel name»; «Birth date»; «Family Name»; «Passport number»; «Family 

members»; «Luggage pieces»; «Dispatch date»; «disease agents»; 

багатокомпонентними – «Exporter’s/Consignee’s business name», «address», 

«country»; «U.S. Customs and Border Protection»; «Border Protection Officer». 

Подібні іменникові конструкти досить традиційні для письмового 

англійськомовного ділового спілкування. 

За частотністю вживання асидентичних субстантивних словосполучень 

більш продуктивна в цьому комплексі модель N+N, яка вважається «найбільш 

поширеною синтагмою мови ділової комунікації» [39, с. 102]. 

Серед великої кількості іменників пакета митних документів дуже часто 

використовуються віддієслівні іменники. Саме завдяки вживанню таких 

лексичних одиниць створюється чітка, однозначна подача інформації у форматі 

будь-якого офіційно-ділового документа. Найбільш частотним способом 

утворення віддієслівних іменників в АМД-комплексі є афіксальний, бо він дає 

змогу: 

передати результат дії: to declare – declaration; to certify – certification; to 

disinfect – disinfection;  to protect – protection; to concentrate – concentration; to 

treat – treatment; to inform – information (Certificate of Origin, Phytosanitary 

Certificate); to instruct – instruction; to transport – transportation; to import – 

importation; to exempt – exemption; to combine – combination; to prosecute – 
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prosecution (Customs Declaration); to regulate – regulation; to associate – 

association; to exhibit – exhibition; to identify – identification ( ATA Carnet); to 

specify – specification (Proforma-Invoice); 

або представити виконавців цієї дії: to travel – traveler; to supervise – 

supervisor; to inspect – inspector; to visit – visitor (Customs Declaration); to ship – 

shipper; to send – sender; to consign – consignor; to carry – carrier; to declare – 

declarant; to drive – driver (Cargo Declaration); to buy – buyer; to direct – director; 

to forward – forwarder (Invoice); to export – exporter (Certificate of Origin); to 

hold – holder (ATA Carnet), to sell –seller; to buy – buyer (Weight List). 

До принципових ознак АМД-комплексу належить деперсоніфікований 

характер більшості текстів, що входять до його складу. Досягається це в кілька 

етапів, за допомогою низки граматичних засобів, що використовуються в таких 

документах. 

По-перше, в проаналізованих нами текстах АМД спостерігається 

тенденція до уникнення вживання займенників, оскільки потрібно забезпечити 

однозначне розуміння наданої інформації, яку містить документ. Безособовість 

лексичних конструкцій є наслідком вживання назв людей за їхньою 

професійною ознакою або за ознакою, обумовленою якоюсь дією чи 

відносинами: «Exporter», «Consignee», «Officer», «Passenger», «Resident», «Non-

Resident», «Specialist», «Inspector», «Expert», «Holder», «Official», «Traveler» etc. 

Зауважимо, що в деяких випадках вони утворюють антонімічні пари: Resident – 

Non-resident, Consignee – Exporter, Exporter – Importer, а в інших характерним є 

включення синонімічних рядів, що застосовуються задля деталізації, пояснення 

з метою не допустити повторень: Officer – Inspector – Official, Specialist – 

Expert. 

За наявності загальної тенденції текстів АМД до безособового характеру 

виняток становлять англійськомовні пасажирські декларації, де займенники I, 

We, You пронизують усю анкетовану частину документа. І, як показує аналіз, це 

типово для всіх англійськомовних пасажирських декларацій: «I am (We are) 

bringing….»; «I have (We have) been in close proximity of livestock:…»; «I have 
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commercial merchandise:…»; «I am (We are) carrying currency or monetary 

instruments over» [див. додаток В 1, с. 247]; «Number of family members travelling 

with you»; «Number of days you stayed abroad»; «If you have answered Yes, please 

declare the total amount in US dollars»; «I have read the information enclosed in 

this form»; «I am aware of the sanctions for those who declare falsely before an 

authority other than a judicial one» [див. додаток В 9, с. 255]; «Declare all the 

articles that you have acquired abroad and are bringing into Japan»; «Are you 

bringing the following into Japan…» [див. додаток В 8, c. 254] тощо. 

На наш погляд, персоніфікований виклад усталеної частини в подібних 

документах має свої конкретні завдання – створити формат самопрезентації 

адресата, свідомо та підсвідомо сформувати у декларанта почуття 

відповідальності за надання персональних даних на кожному етапі створення 

документа. Ми вважаємо, що це одна з кількох комунікаційних тактик впливу 

на адресата, що реалізується в даному комплексі вербальними засобами. У 

таких сегментах паралельно з вербальними використовуються і невербальні 

засоби. 

Так, з метою акцентуації уваги та відповідальності реципієнта в найбільш 

значущих частинах тексту, де підписом підтверджується вся надана 

декларантом інформація і відповідним записом встановлюються межі 

юридичної відповідальності в разі надання неправдивої інформації: «I have read 

the information enclosed in this form. This information enclosed in this form. I am 

aware of sanctions for those who declare falsely before an authority other than a 

judicial one», виклад інформації супроводжується специфічним зовнішнім 

оформленням даних, таким як: графічне, шрифтове або фонове виокремлення 

цих фрагментів (сіре [див. додаток В 9, c. 255], біле [див. додаток В 1, c. 247], 

жовте [див. додаток В 5, c. 251], червоне [див. додаток В 6, c. 252]). 

Комплексна дія вербальних та невербальних засобів, що застосовуються в 

окремих частинах тексту митного документа, – одна з інтенцій реципієнта, яка 

входить до прагматичної установки особистої/колективної участі адресата 

[27, c. 160] в процесі формування документа. 
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Цим же пояснюється і вживання займенників у подібному сегменті тексту 

документа Cargo Declaration, що суперечить деперсоніфікованому характеру 

такого роду документів у цілому: «I hereby declare that the contents of this 

consignment are fully and accurately described above the proper shipping name, and 

are classified, packaged, marked and labeled/placarded… I declare that all of the 

applicable air transport requirements have been met.» [див. додаток Д 3, c. 261]. 

І в текстах Customs Declaration, і в текстах Cargo Declaration така 

інформація супроводжується підписами та печатками, що підвищує вплив на 

адресата, забезпечує розуміння відповідальності декларанта перед законом та 

усвідомлений підхід до викладу повних та вірогідних даних про вантаж, тобто 

інформації, що відповідає дійсності. 

Як показав аналіз фактичного матеріалу, типова для більшості текстів 

англійськомовних митних документів деперсоналізація створюється не лише 

завдяки навмисному уникненню вживання особових займенників. Цьому ж 

сприяє і характерний для більшості АМ текстів обов’язковий трафаретний 

формат документа у вигляді письмового запиту та відповіді з опусканням 

дієслівних форм: Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, Invoice, 

Proforma-Invoice, ATA Carnet. Наприклад, розглянемо фрагмент тексту 

документа Weight List:  

Marks And Nos.    Descriptions/Art.Nos      Packages       Packing Specification 
TRANS-CONTINENTA        NO PKGS: 416 BALES                   416BALES                PASCED IN BALES AT 

LEAF TOBACCO CORP.     GROSS: 25459.20KGS                                                     ABOUT 60 kgs NET 

 

Документ сформований як набір окремих підблоків з маркерами-

шаблонами, що спрямовують увагу в процесі створення документа на 

отримання конкретних даних про вантаж. Опущення будь-яких дієслів спрощує 

процес здобуття та подальшої репрезентації інформації. Номінативний виклад 

реалізується за допомогою імпліцитного зв’язку маркерів-шаблонів із певною 

кількістю відомостей або номенклатурних назв, що характеризують вантаж. 

Більш того, властивий більшості текстам АМД такий вид граматичної 
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імпліцитності не порушує правильного сприйняття інформації, а навпаки, 

забезпечує точність/повноту даних та інформаційну ємність документа. 

Водночас такий специфічний виклад даних допускає існування дієслівних 

форм у сегментах митних документів з повністю трафаретним форматом саме 

там, де постає потреба у встановленні відповідальності за подану інформацію: 

«The undersigned authority certifies that the goods described above originate 

in the country shown in box 3» [див. додаток Е 7, c. 273]; 

«Any intentional false statement in this phytosanitary certificate or 

misrepresentation relative to this phytosanitary certificate is a violation of law, 

punishable by a fine of not more than 10,000$, or imprisonment of not more than 5 

years, or both» [див. додаток Ж 6, c. 281]. 

Ретельний аналіз АМД-масиву дозволив установити ряд особливостей 

вживання дієслів (7017 проаналізованих одиниць) в цьому комплексі. 

Особливу увагу привертають тексти англійськомовних пасажирських 

декларацій, які відрізняються від більшості текстів АМД, оскільки містять не 

тільки анкетну частину (з постійними та змінними сегментами), а й частину 

зв’язного/цілісного тексту (яка постійно повторюється). На відміну від 

більшості англійськомовних митних документів Customs Declaration 

характеризується наявністю широкого спектра дієслівних форм як у самому 

тексті анкети, так і поза її межами (в частині, що надає додаткову інформацію 

декларантові про багаж та звільнення від податків, інструкцію про виконання 

певних митних дій, сплату мита й санкцій у разі порушення закону). Аналіз 

фактичного матеріалу не залишає сумнівів, що широке використання дієслів 

саме в деклараціях обумовлено прагматичними завданнями, які стоять перед 

подібного роду документами, а саме встановити «важелі» управління 

свідомістю реципієнта задля регламентації його поведінки в митному процесі. 

Вживання часових форм дієслова або модальних дієслів у Customs 

Declaration дозволяє здійснити вплив на реципієнта, що заповнює декларацію, 

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

митних правил. Завдяки цьому формується значення можливості, необхідності 
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та припущення, з’являється тональність рекомендацій щодо виконання певних 

дій, тобто всі необхідні відтінки значень, які моделюють регулятивний характер 

документа. 

Аналіз матеріалу вибірки показав, 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. У відсотковому відношенні їх 

вживання має такий вигляд: 

Таблиця 2.3. 

Використання часових форм в АМД-комплексі 

 

 

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%) 

 
 

Широке вживання презентних форм у таких документах прагматично 

зумовлено необхідністю в отриманні конкретних фактів, потрібних для митного 

процесу: 

«I am (We are) bringing…»; 

«I am (We are) carrying currency or monetary instruments over $10,000 U.S. 

or foreign equivalent…»; 

«I have (We have) been in close proximity of livestock…»; 

«I have (We have) commercial merchandise…» [див. додаток В 1, с. 247]; 
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«Number of luggage pieces( bags and packages) you bring with you ___.» 

[див. додаток В 9, с. 255]; 

«I am (We are) taking out of China’s Customs territory…» 

[див. додаток В 5, с. 251]; 

«I (We) have fireworks, explosive, firearms, ammunition or any weapons (e.g. 

knife, stun gun, sling shot, mace, pepper spray, etc.)» [див. додаток В 2, с. 248]. 

Поміж форм, що поповнюють презентний ряд цього комплексу, 

спостерігається певна кількість номінативних речень із складеним іменним 

присудком, що включають дієслово-зв’язку to be – бути і предикатив, тобто 

іменну частину, яка може бути представлена: 

прикметником  

(1) «The transportation of currency or monetary instruments, regardless of the 

amount, is legal» [див. додаток В 1, с. 247]; 

(2) «U.S. Customs and Border Protection is responsible for protecting the 

United States against the illegal importation of prohibited items» 

[див. додаток В 1, с. 247]; 

(3) «Carrying money in cash, receivables or a combination of both is legal…» 

[див. додаток В 9, с. 255]; 

числівником 

(4) «The control number for this collection is 1651-0009» 

[див. додаток В 1, с. 247]; 

числівником та іменником 

(5) «The estimated average time to complete this application is 4 minutes» 

[див. додаток В 1, с. 247]; 

прийменниковим зворотом з іменником 

(6) «I hereby declare that the contents of this consignment are fully and 

accurately described above by the proper shipping name, and are classified, 

packaged, marked, and labeled/placarded, and are in all respects in proper condition 

for transport» [див. додаток Д 3, с. 261]. 
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Функціонування подібного роду конструкцій у митних документах 

спрямовано на констатацію фактів задля опосередкованого регулювання дій 

адресата в ході формування митного документа. Такого роду конструкти з 

дієсловом to be створюють нейтральну тональність волевиявлення державної 

установи (1, 3, 5), забезпечують лаконічний виклад значущої інформації (1 – 6), 

концентруючи увагу на процесах та діях, а не на їх виконавцях. 

Цікаве також вживання форм Present Simple, що уможливлює 

співвіднесення реального зі сферою майбутнього. Яскравим прикладом цього є 

сегмент тексту, в якому дієслівні форми Present Simple дозволяють поєднати у 

свідомості реципієнта реальний виклад інформації в митному документі із 

можливими наслідками в разі заповнення неправдивих даних: «I am aware of the 

sanctions for those who declare falsely before an authority other than a judicial one» 

[див. додаток В 9, с. 255]. 

Задля забезпечення когнітивного контакту реального (об’єктивного) та 

уявного (суб’єктивного) часу в свідомості адресата [199, с. 145–146] в митних 

документах вживаються перфектні форми. Вони формують у реципієнта 

відчуття відповідальності за надану інформацію, сприяючи співвіднесенню у 

свідомості декларанта попередніх дій (наданих відомостей) із сучасним 

миттєвим моментом, який вимагає підпису декларанта, та можливими 

майбутніми перспективами, окресленими на реверсній стороні документа: «I 

have read the important information on the reverse side of this form and have made a 

truthful declaration» [див. додаток В 1, с. 247]. 

Характерне для англійськомовних митних декларацій вживання 

презентних форм сприяє формуванню зверненості до конкретного реципієнта з 

метою окреслення його прав та обов’язків, а також оформленню стильових 

ознак, властивих офіційно-діловій документації: «Under Canadian Law, you have 

to declare all animals, plants, and other products. You also have to declare all 

currency and monetary instruments totaling CAN$ 10,000 or more» 

[див. додаток В 4, с. 250]. 
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Вираз-маркер «Under Canadian Law» забезпечує підсилення смислового 

навантаження повідомлення, акцентуації уваги на законних підставах подібних 

вимог, на легітимній силі документа. У результаті висловлювання дістає 

модальну тональність, ввічливу рекомендацію щодо необхідності виконання 

певних дій. Відзначимо роль прислівника «also», який також бере участь у 

продукуванні інтонації настійливості задля додаткового впливу на адресата. 

Створенню прескриптивних формулювань у текстовій площині митного 

документа сприяють пасивні форми. В англійськомовних митних деклараціях 

вони використовуються доволі широко (48,82% проаналізованих прикладів). У 

першу чергу, це пов’язано з бажанням створити нейтральну, офіційну 

тональність, по-друге – сконцентруватися на певних діях, що супроводжують 

митні процедури, та сформувати безособове звернення до реципієнта, 

попереджуючи про певні наслідки або формуючи тональність припису щодо 

виконання конкретних дій: 

«Duty will be assessed at the current rate on the first $1000 above the 

exemption. To prevent the entry of dangerous agricultural pests and prohibited 

wildlife, the following are restricted…» [див. додаток В 1, с. 247]; 

«When a Declaration is presented per family (father, mother and children), 

baggage and duty-free exemptions may be combined. Additional items for which 

duties must be paid» [див. додаток В 9, с. 255]. 

Частота вживання пасивних конструкцій в англійськомовних 

сертифікатах незначна, оскільки вони сприяють концентрації уваги на 

результатах сертифікації, уникаючи маркування учасників процесу:  

«This is to certify that the plants products described above 

– have been inspected according to appropriate procedures, and 

 – are considered to be free from quarantine pests and practically free from 

other injuring pests, and they are considered to conform the current phytosanitary 

regulations of importing country» [див. додаток Ж 6, с. 281]; 

«It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration 

by the exporter is correct. The undersigned hereby declares that the above details 
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and statements are correct; that all goods were produced in …» 

[див. додаток Е 6, с. 272] etc. 

Вживання пасивних форм дієслова інколи пов’язують з реалізацією 

нейтральної ввічливості за допомогою такої стратегії, як спрямування 

комунікативної ініціативи ззовні [44, с. 104]. У таких випадках фонові знання 

реципієнта не потребують уточнень щодо позначення, від кого йде ініціатива. У 

подібного роду текстах завжди відчувається присутність другої сторони 

(державного органу), що корелює дії декларанта згідно з чинними легітимними 

межами. Тому немає потреби називати цього учасника комунікаційного 

процесу. 

Такі звернення до реципієнта характерні для текстів Customs 

Declarations: 

«As regulated by laws and regulations concerned, you are required to declare 

all the articles that you have purchased or acquired abroad and are bringing into 

Japan»; 

«As regulated in laws and regulations concerned, every person entering Japan 

is required to submit this Declaration Form to Customs» [див. додаток В 8, с. 254]. 

За допомогою подібних конструктів з пасивними формами створюється 

категорична тональність, яка спрямовує декларанта до виконання певних дій. 

Спонукання до дії підсилюється паралельною появою мовного маркера «As 

regulated by laws and regulations concerned», що підкреслює законність вимог з 

боку адресанта, тобто державної установи. Повтор цього виразу у двох 

реченнях у межах одного сегмента тексту також не випадковий, оскільки він 

по-перше, сприяє більш розгорнутому викладу вимог митної установи, по-

друге, створює переконливий, аргументативний фон документа в цілому. 

Такого роду «повтори та паралельні конструкції, як показники мовної 

гіпертрофії, не є типовими для ділової кореспонденції» [57, с. 113], однак вони 

інколи зустрічаються в митному комплексі. Дія механізму повтору тут полягає 

в тому, що він створює ненав’язливий тон переконання в потрібності певних 

дій. 
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Зауважимо, що пасивні конструкції не лише створюють необхідну 

коректну, дистанційну, службову атмосферу спілкування, а й стають 

найпродуктивнішим засобом «персуазивного впливу без прямого звернення до 

адресата» [123, с. 137], сприяючи у такий спосіб стильовому оформленню, 

характерному для більшості офіційно-ділових документів. 

Особливу роль для створення імпульсу спонукання в документах 

регламентуючого жанру відіграють модальні дієслова [77, с. 34]. Як показує 

аналіз текстів АМД, вживання модальних засобів у даному комплексі не 

рівномірне. Позаяк «модальність виражає реальні/ірреальні відношення до 

дійсності, цільову настанову мовця (а в нашому випадку цільову настанову 

документа) або суб’єктивну кваліфікацію ним повідомлення» [159, с. 462], 

цілком логічним стає найбільш частотне використання модальних засобів саме 

в інформативно-регулятивних жанрах (Customs Declaration, Cargo Declaration, 

ATA Carnet). Такі тенденції пояснюються насамперед призначенням подібного 

роду документів, що полягає в регулюванні відносин між комунікантами 

(державною установою та адресатом). Потреба в сигналах, що корелюють 

поведінку реципієнта, й обумовлює системну дію модальних засобів саме в цих 

жанрах. 

Серед модальних дієслів пакета АМД найбільш частотними є ті, що 

оформлюють модальність обов’язку (must, have to) та модальність можливості 

(can, may). За допомогою таких одиниць розглядаються необхідні, можливі та 

неможливі дії адресата, відбувається запобігання небажаним ситуаціям, 

створюється проекція на можливе майбутнє. 

Відсоткове співвідношення таких модальних дієслів у цьому комплексі 

має такий вигляд: may (46,7%), can (36,1%), must (17,1%), інші (need, should – 

0,1%). Відповідно до наших підрахунків, найбільш продуктивними модальними 

дієсловами постають may та can, що пояснюється бажанням уникнути прямих 

директив, створити менш категоричні висловлювання у форматі документа. 

Завдяки цим модальним засобам можна окреслити ймовірні події, навести 
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аргументи, що дають адресату можливість прийняти рішення самостійно, на 

власний розсуд, після ознайомлення з чинним митним законодавством: 

«The total value of computer equipment, added to the rest of the items above 

cannot exceed 4,000US dollars or its equivalent in domestic or foreign currency; 

Introducing merchandise without the applicable declaration, permits, or duty 

payment may be subject to administrative or criminal penalties… When a 

Declaration is presented per family (father, mother and children, baggage and duty-

free exemptions may be combined» [див. додаток В 9, с. 255]. 

Використання цих модальних дієслів має деонтично-модальне підґрунтя, 

дозволяє водночас отримати потрібний регламентуючий формат документа й 

мінімізувати прояв у тексті відверто прескриптивних формулювань. 

У деяких випадках дієслово may може створювати певну атмосферу 

обов’язку за допомогою лексичних засобів, які є в реченні. Розглянемо приклад 

вживання подібного значення may у тексті документа ATA Carnet: «This Carnet 

may be used in the following countries/customs territories under the guarantee of the 

associations listed on page 4 of the cover…».  

У результаті додаткової дії таких включень, як «following» (з переліком 

країн-учасниць міжнародної системи АТА, на територію яких дозволяється 

тимчасове ввезення товарів) та чинних «the guarantee of the associations» (із 

посиланнями на положення Конвенції про тимчасове ввезення), вислів здобуває 

водночас і категоричну, і обмежувальну тональність. 

Категоричне ставлення адресанта до деяких питань митного процесу 

обумовлює вживання в окремих сегментах документа модального дієслова 

must, що надає змістові документа безапеляційного характеру. Такі регулятивні 

висловлювання, де першим компонентом предиката є must, в АМД-комплексі 

досить фрагментарні, вони використовуються лише в тих частинах, де потреба 

у прескриптивних зворотах вимушена та обов’язкова. 

Наприклад, типовим є використання must на початку документа Сustoms 

Declaration, де задається формат діалогу з адресатом – формулюється 

необхідність у наданні інформації для митного процесу: «Each arriving traveler 
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or responsible family member must provide the following information (only ONE 

written declaration per family is required)» [див. додаток В, с. 247]; «Every 

passenger or head of household must provide the following information» 

[див. додаток В 9, с. 255]. 

Задля створення більш категоричної тональності спостерігається 

вживання must у тих сегментах, де можливість зробити вибір адресатом не 

передбачається. Такі висловлювання є директивними: 

«Merchandise (additional to your baggage and duty-free exemption) for which you 

must pay import duties» [див. додаток В 9, с. 255]; 

«Each traveler must sign the declaration in the same order as Part A» 

[див. додаток В 4, с. 250]. 

Як бачимо, модальні дієслова в англійськомовних митних деклараціях 

діють системно, «дозволяючи модифікувати спосіб презентації змісту» [57, 

с. 101], цілеспрямовано впливаючи на дії адресата. Модальність пов’язана з 

прагматикою тексту та фоновим знанням щодо пресупозицій законодавчого 

документа [90, с. 97], тому цілком природне використання різних відтінків 

модального значення впродовж текстового континууму митних документів. 

Більшою мірою це зводиться до пом’якшення імперативної тональності, до 

функціонування непрямих директив, що походять від адресата (митного 

органу) з метою проведення експортно-імпортної операції згідно з правилами, 

встановленими тією або іншою державою. 

Тенденція останніх років, що реалізує «перехід до більш демократичного 

інтерлінгвального спілкування» [247, c. 61], частково торкнулася і 

англійськомовної митної документації та призвела до того, що модальність 

таких текстів переважно спрямована на коректний формат рекомендації до дії, 

пом’якшення прескриптивних висловлювань, що мають вигляд наказів. Вони 

функціонують на тлі безапеляційних аргументів (законів та нормативних актів), 

що можуть мати експліцитний прояв, про що свідчить маркер безпосередньо в 

структурі речення: 
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«Under Canadian law, you have to declare all animals, plants and their products» 

[див. додаток В 4, c. 250]; 

«This carnet may be used in the following countries/Customs territories under 

Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the 

cover» [див. додаток М 2, с. 300]; 

«False reporting may lead to punishment for the violation  of the Customs law» 

[див. додаток В 6, c. 252]. 

і імпліцитний, коли адресат розуміє легітимність кроків митної процедури з 

контексту або завдяки попереднім аргументативним висловам чи додатковим 

даним на реверсній стороні документа: 

«Read the instructions on the back of the form on the reverse side of this form. Space 

is provided to list all the items you must declare. I have read the important 

information on the reverse side of this form and have made a truthful declaration» 

[див. додаток В 1, с. 247]. 

На увагу заслуговує можливість таких аргументативних вкраплень 

формувати відтінки значень, впливати на дієслівні форми, змінюючи 

тональність окремого сегмента тексту в напрямку більш наполегливих 

інтонацій. Розглянемо сегмент U.S. Declaration: «Failure to file the required 

report or failure to report the total amount that you are carrying may lead to the 

seizure of all the currency or monetary instruments, and may subject you to civil 

penalties and/or criminal prosecution». 

У наведеному прикладі модальне дієслово may пом’якшує категоричність 

інформації щодо покарання в разі невиконання конкретних дій. Вживання 

виразів to the seizure of all the currency or monetary instruments; civil penalties 

and/or criminal prosecution поглиблює зміст висловлювання, уможливлює 

розуміння деонтично-модального підґрунтя, що формує в адресата передчуття 

необхідності діяти в певних рамках. У цілому так відбувається оцінка 

можливих дій особи, окреслюється межа дозволеної поведінки декларанта, що 

встановлена нормами митного права, утворюється формат непрямого 
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спонукання, який дозволяє адресантові маніпулювати діями адресата 

(декларанта), зменшуючи кількість директив у площині документа. 

З метою деінтенсифікації категоричної тональності функціонує й 

ірреальна текстова модальність, яка постає завдяки вживанню футуральних 

форм та умовних речень. Використання категорії футуральності в 

англійськомовних деклараціях дозволяє означити сферу можливого, 

передбачуваного, окреслити дії, що ще не відбулися, але можуть відбутися. 

Наприклад: 

«When the price of an article exceeds 200,00, duties and/or taxes will be imposed on 

its entire value» [див. додаток В 8, с. 254] – можливість дії; 

«U.S. Customs and Border Protection is responsible for protecting the United States 

against the illegal importation of prohibited items» [див. додаток В 1, с. 247]; 

«Indian Customs is responsible for protecting the nation against the illegal import of 

prohibited item» [див. додаток В 11, с. 257] – гіпотетична ситуація; 

«Carrying money in cash, receivables or a combination of both is legal; however, not 

declaring the total amount when more than the equivalent of 10,000US dollars is 

carried may be subject to administrative or criminal penalties» 

[див. додаток В 9, с. 255] – прогнозованість ситуації з маркерами 

волевиявлення. 

Для англійськомовних митних декларацій більш частотна остання 

ситуація, оскільки тут виклад інформації фокусується не на визначенні 

наступної дії, а на відображенні футуральної перспективи, здійснення або 

нездійснення якої залежить від чітких кроків адресата (декларанта). Зауважимо, 

що вираз «may be subject» в завуальованій формі акцентує увагу на 

наполегливій «рекомендації» чинити в рамках закону, що надходить від 

адресанта (митної установи). Подібні конструкції пом’якшують категоричність 

попередніх висловлювань, водночас зберігаючи регулятивний каркас 

документа і створюючи атмосферу довіри та взаємодії, тому, як наслідок, 

«мають більше шансів бути прийнятими адресатом» [74, с. 175]. 
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На увагу заслуговує вживання умовних речень, що дозволяють 

змоделювати логічний перехід гіпотетична умова             наслідок і встановити 

необхідні сигнали, які відіграють суттєву роль у координуванні дій адресата в 

митному процесі. Вживання умовних речень помічається лише в 

англійськомовних митних деклараціях, що пояснюється специфічним 

характером таких документів, спрямованих на встановлення контакту з 

адресатом. 

Аналіз фактичного матеріалу свідчить про те, що найбільш частотними в 

текстах декларацій є умовні речення з реальною умовою в першій частині та 

імперативом у другій (60,6% вибірки), які можуть вживатися для надання 

інструкцій з митних питань: 

«If your answer to any of questions above is “Yes”, please list your belongings in 

“Description of Personal Effects” on side B» [див. додаток В 8, с. 254]; 

або з метою заохочення встановити контакт із представниками митниці в 

разі необхідності уточнення деталей (у разі появи питань) під час заповнення 

тексту митного документа: 

«If you have a question about Customs Declaration by traveler and duty-free 

allowance, please ask the customs officer for detailed information» 

[див. додаток В 6, с. 252]. 

Досить поширені в пасажирських деклараціях умовні речення із формами 

Present Simple в обох частинах речення (25% вибірки). Такий виклад інформації 

свідчить, що адресант вважає умову та наслідок безапеляційно прийнятими 

адресатом до виконання, як беззаперечний факт, що ґрунтується на нормах 

митного права: 

«However, if you bring in or take out of the United States more than $10,000 (U.S. or 

foreign equivalent, or a combination of both), you are required by law to file a report 

on FinCEN 105 (formerly Customs Form 4790) with U.S. Customs and Border 

Protection» [див. додаток В 1, с. 247]; 

«If after your travelling you become sick or get a fever, Health Canada recommend 

you contact physician and mention your travel history» [див. додаток В 4, с. 251]. 
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Специфічні функції в текстах митних декларацій виконують умовні 

речення, що містять модальні дієслова may, can у головному реченні. На нашу 

думку, подібні умовні конструкції використовуються адресантом для того, щоб 

дати можливість адресатові уявити гіпотетичні ситуації та скорегувати шляхи 

вирішення питань чи проблем, які можуть виникнути в ході митного 

оформлення та митного контролю: 

(1) «If you have any doubts, you can request assistance from the customs personnel 

before presenting your declaration»;(2) «When a Declaration is presented per family 

(father, mother and children), baggage and duty-free exemptions may be combined» 

[див. додаток В 9, с. 255]; (3) «You can bring in personal goods without paying duty 

or tax, as long as you do not leave them in Canada» [див. додаток В 4, с. 250]. 

Презентні форми підрядного речення зображають ситуацію як цілком 

реальну, в той час як вживання модальних дієслів may та can у головному 

реченні оформлює гіпотетичність певної ситуації, тобто представляє дію як ту, 

що ще не відбулася, але може статися (1,2). У деяких випадках (3) модальне 

дієслово can сприяє формуванню контексту, в якому роз’яснюється ситуація, де 

можливість виконання певної дії супроводжується дозволом. 

Отже, значна кількість конструкцій з модальними дієсловами can та may, 

що вживаються в текстах митних пасажирських декларацій, не лише дозволяє 

створити більш толерантну атмосферу спілкування, передбачити нюанси 

поведінки декларанта з ненав’язливим спрямуванням його дій, а й виформовує 

в адресата відчуття особистої відповідальності за гіпотетичну ситуацію, яка 

може відбутися в результаті отриманої у такий спосіб інформації. 

Детальний аналіз АМД-комплексу також показав, що в текстах 

англійськомовних митних документів досить часто вживаються 

дієприкметники (3150 проаналізованих одиниць). Зауважимо, що їх 

функціонування в системі АМД нерівномірне. 

Так, на відміну від митних декларацій (Customs Declaration, Cargo 

Declaration), сертифікатів (Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, Weight 

List, Certificate of Quality) та документів, що забезпечують пільгове 
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оподаткування (ATA Carnet), де концентрація зазначених одиниць досить 

висока, в комерційних митних документах (Invoice, Proforma-Invoice) 

спостерігаються випадки, коли вживання дієприкметників не фіксується взагалі 

або відсоток їх використання дуже низький. 

Таблиця 2.4. 

Частотність використання дієприкметників в АМД-комплексі 

 

 Назва документа Кількість одиниць 

 Customs Declaration 341 

 Cargo Declaration 346 

 ATA Carnet 454 

 Certificate of Origin 492 

 Phytosanitary Certificate 536 

 Certificate of Quality 510 

 Weight List 232 

Proforma-Invoice 116 

Invoice 123 

Загальна кількість 
одиниць 

3150 

 
Це, на нашу думку, можна пояснити прагматичними завданнями, які 

стоять перед подібного роду текстами, а саме надання вартісної характеристики 

товару. Invoice, Proforma-Invoice – розрахункові документи, тому 

дієприкметники, як морфологічні одиниці, що «позначають процес як 

атрибутивний стан і репрезентують напівпредикативні відношення» 

[159, с. 141], тут не знаходять активного використання. 

Для таких документів більш типовим стає вживання іменників та 

числівників: «Weight 0,2 kg» [див. додаток Л 1, с. 294]; «Date of Direct Shipment 

to Canada January 1, 1999», «Conditions of Sale and Terms of Payment 30 days» 

[див. додаток К 3, с. 290]. 
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«Бажання передати не сам процес як такий, а наслідок процесу – такий 

стан, якість чи хід, які реалізувалися або будуть реалізовані внаслідок 

здійснення цього процесу та які приписуються предмету (або особі) як його 

ознака» [12, с. 222], призводить до регулярної появи дієприкметників у текстах 

таких англійськомовних митних документів, як: Customs Declaration, Cargo 

Declaration Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, Weight List, Certificate 

of Quality, ATA Carnet. Найбільш зручною формою для створення 

інформаційної структури митного тексту є Participle II (1985 одиниць), як 

засіб, що забезпечує синтаксичну компресію, точність подачі відомостей та 

когезію текстової матерії. 

Розглянемо більш детально приклади вживання таких одиниць в АМД-

комплексі: «Declared name and address», «Declared means point of entry», 

«Declared means of conveyance», «Quantity declared» – постійні текстові 

компоненти документа Phytosanitary Certificate у своєму складі мають 

дієприкметник declared, що дозволяє передати процес як вже завершений. 

Багаторазове використання цієї морфологічної одиниці впродовж окремого 

сегмента тексту досить логічне. Рівномірне вживання зазначеної одиниці в 

одному блоці тексту створює ефект «спаяності» такого фрагмента документа, 

сприяє однозначному сприйняттю інформації і тим самим забезпечує його 

автоматичне прочитання. 

Характерним для митних текстів є використання дієприкметників 

минулого часу як у препозиції до іменника: «prohibited items», «restricted 

articles», «combined declaration», «controlled substances», «written declaration» 

(що вживаються для позначення якості), так і в постпозиції: «Passport issued 

by», «Countries visited b», «Goods consigned from», «Goods consigned to». 

Зауважимо, що в обох випадках функція цих одиниць полягає в уточненні та 

конкретизації змісту означуваного дієприкметником слова. Постпозитивне 

використання дієприкметників представляється скороченою модифікацією 

підрядного атрибутивного речення, що займає місце після означуваного слова 

та виражає закінчену дію: «Passport issued» – Passport that was issued; 
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«Countries visited by» – Countries that were visited by, «Goods consigned from/to» – 

Goods that were consigned from/to. Подібні трансформації дозволяють зменшити 

обсяг інформації, повноцінно зберігаючи значення початкової форми виразу. 

Привертає увагу вживання дієприкметника «undersigned» у текстах 

Certificate of Quality, Certificate of Origin, який передає ще не реалізовану в 

момент формування тексту дію у вигляді завершеної, що дозволяє адресатові 

передбачити найближчу перспективу: 

(1) «This is to certify that we undersigned expert and survey company have 

performed an inspection of cargo in the customs warehouse of ARDI KAKAO 

LTD…» [див. додаток Й 2, с. 285]; 

(2) «The undersigned hereby declares that the above details and statements are 

correct…» [див. додаток Е 1, с. 267]. 

Як мовний стандарт, що є типовим для англійськомовного письмового 

офіційно-ділового дискурсу, «undersigned» виступає важливим клішованим 

елементом, що вибудовує ракурс фінального етапу формування тексту 

документа – появу підпису та печатки, які закріплюють юридичну силу 

документа. 

Дієприкметник «written» проектує подальші кроки адресата у фрагменті 

документа U.S. Customs Declaration, репрезентуючи їх, як вже виконані дії: 

«Each arriving traveler or responsible family must provide the following 

information (only ONE written declaration per family is required)». 

Отже, завдяки вживанню подібного роду дієприкметників утворюється 

логіко-змістовне поєднання окремих підблоків текстової площини, адресат 

може свідомо спрогнозувати тематичну спрямованість наступного сегмента 

документа. 

Виклад інформації з використанням дієприкметників минулого часу стає 

потужним ергономічним засобом уведення комплементарної частини в 

текстову тканину документа, типовим як для багатьох офіційно-ділових текстів, 

так і для АМД зокрема. 
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Форми Participle I в АМД-комплексі менш частотні (1165 одиниць). Вони 

зустрічаються в митних деклараціях Customs Declaration, Cargo Declaration. У 

трафаретних сегментах декларацій дієприкметники теперішнього часу 

вживаються на позначення у компресійному/«згорнутому» вигляді одночасної 

дії, що відбувається в момент укладання документа: «Number of family members 

travelling with you» [див. додаток В 9, с. 255]; «Total Gross (including tare); 

container/vehicle packing certificate» [див. додаток Д 1, с. 259]. У сегментах 

цілісного тексту вони функціонують у складі дієприкметникових зворотів з 

метою повноцінного представлення інформації в тексті документа (де 

скорочення неприпустиме, зважаючи на інструктивний характер цих частин 

тексту, задля однозначного сприйняття інформації, яка регулює митний 

процес): 

«Residents – the total value of all goods, including commercial merchandise 

I/we have purchased or acquired abroad (including gifts for someone else but not 

items mailed to the U.S.) and am/are bringing to the U.S. is: 

Visitors – the total value of all articles that will remain in the U.S., including 

commercial merchandise is:…» [див. додаток В 1, с. 247]. 

Наведений приклад демонструє можливість повторювання 

дієприкметників в одному фрагменті тексту документа. Основні функції 

однотипних дієприкметникових ланцюжків в АМД – уточнення інформації (у 

даному прикладі це стосується загальної вартості товарів, які перевозить 

фізична особа через кордон), а також сприяння спрощеному декодуванню 

адресатом синтаксично складних конструкцій тексту документа. 

Широке вживання дієприкметників саме в текстах Customs Declaration, 

Cargo Declaration Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, Certificate of 

Quality, ATA Carnet пояснюється комунікативною спрямованістю цих 

документів Їхнє завдання полягає у сприянні врегулюванню дій адресата в 

момент укладання документа згідно з чинними митними правилами (на відміну 

від комерційних митних документів, де відсутність дієприкметників пов’язана з 
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метою таких текстів: лише надати якісну, кількісну та вартісну характеристику 

товару). 

Потрібно також зазначити, що продуктивними в цьому масиві текстів є ті 

дієприкметники, що утворилися від дієслів consign, prohibit, restrict, select, 

control, specify, undersign, export, import, оскільки саме вони зберігають у своїй 

семантиці процесуальні ознаки, необхідні для деталізованого відтворення 

митних процедур, етапів постачання або врегулювання формальностей, 

пов’язаних зі здійсненням митного контролю. 

Отже, використання дієприкметників у текстах АМД дає змогу: 

1) одержати граматично уніфіковане оформлення ситуацій, пов’язаних з 

митними процесами; 

2) реалізувати належний вплив на реципієнта, наближуючи й 

«накреслюючи» майбутній відбір та розміщення подальших змінних 

компонентів тексту митного документа; 

3) максимально компактно сформулювати додаткову інформацію про 

предмет або особу, уникаючи складних зворотів у тих сегментах тексту, 

де це дуже необхідно для скомпресованої подачі та збирання інформації. 

До високочастотних мовних одиниць АМД-комплексу слід зарахувати й 

числівники (1906 проаналізованих одиниць), які забезпечують виклад точних 

числових даних про фізичну особу/вантаж, що перетинає кордон. Їх вживання 

сприяє більш повному інформаційному навантаженню тексту документа, 

деталізації повідомлення та компресійній презентації відомостей в тексті 

митного документа. 

Числівники часто вживаються в комерційних митних документах 

(Invoice, Proforma-Invoice), де вони свідчать про правильність нарахування 

мита й вірогідність сертифікатів (Weight List, Phytosanitary Certificate, 

Certificate of Quality) шляхом фіксування числових показників товару, його 

номенклатурних даних. Числівники є постійними текстовими компонентами: 

«Birth date» – дата народження, «Passport number» – номер паспорта, 

«Airline/Flight No» – номер рейсу, «currency $» – кількість валюти, «value» – 
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цінність речей, тощо. У процесі декларування вантажу числову інформацію 

фіксують як наслідок таких домінант: «Quantity» – кількість, «Packing 

Specification» – специфікація пакування, «Marks and numbers» – маркування в 

документах Certificate of Quality [див. додаток Й 2, c. 285], «Number and kind of 

packages» – номер та вид пакування, «Number and date of invoice» – номер і дата 

інвойсів, «Gross Weight» – загальна вага, «Item Number» – номер у текстах 

Certificate of Origin [див. додаток Е 1, c. 267]; Certificate of Quality 

[див. додаток Й 2, c. 285], «Quantity declared» – задекларована кількість, 

«Number and description of packages» – номер пакувань, «Concentration» – 

концентрація речовин, «Duration and temperature» – тривалість та температурні 

показники, «Invoice No» – номер інвойсу, «Data» – дата – Phytosanitary 

Certificate [див. додаток Ж 2, с. 277]; «Marks And Nos» – маркування, 

«Description/Art.Nos» – опис і номер, «Packages» – пакування, «Packing 

Specification» – специфікація пакування Weight List [див. додаток З 1, c. 282]; 

інші числові показники: «Date of Inspection/Date» – дата інспекції, характерна 

для всіх документів, «Contract» – номер контракту Weight List, Proforma-

Invoice, Invoice [див. додатки З, Л, К]. 

У деяких текстах АМД-масиву (Customs Declaration, Cargo Declaration, 

Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate) використовуються арабські 

цифри на початку кожного підблоку. Такі числівники виступають як 

внутрішньотекстові демаркатори, що сприяють водночас і розчленуванню 

документа на підтеми, і об’єднанню окремих його фрагментів у неподільний 

тематичний ланцюжок, забезпечуючи тим самим цілісність митного документа. 

З погляду функціональної спрямованості числівників у текстах АМД, 

можна виокремити 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, 
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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)» 

[див. додаток Ж 3, с. 278]; 

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- SAMPLE» (ATA Carnet) 

тощо. 

Отже, різниця в морфологічній організації англійськомовних митних 

документів обумовлена різновекторною прагмасемантичною специфікою 

подібних текстів. Усі документи комплексу об’єднані одним спільним 

завданням – забезпечити митне оформлення товарів/осіб, але кожен документ 

зокрема має більш вузьке, властиве лише йому призначення: Certificate of 

Origin – встановити походження товару, Certificate of Quality – встановити 

якість товару, Phytosanitary Certificate – встановити його фітосанітарний стан, 

Weight List – засвідчити вагові характеристики товару, Customs 

Declaration/Cargo Declaration – забезпечити декларування товарів/приватних 

речей, ATA Carnet – створити пільгові умови для тимчасового ввезення або 

вивезення товарів, Invoice, Proforma-Invoice – встановити вартісну 

характеристику товару, його митну вартість. Специфіка кожного митного 

документа втілюється у способах вибору морфологічних засобів його 

оформлення. 

 

2.4. Синтаксичні особливості англійськомовного митного документа 

 

У процесі створення АМД-текстів суттєве значення мають внутрішні 

правила організації текстового матеріалу, «взаємовідношення форми та змісту 

документа» [77, с. 19], які прямо залежать від умов комунікативного процесу. 

АМД призначена для збирання та передачі інформації задля потреб митної 
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справи. Цей факт стає вирішальним для формування специфічної 

композиційної структури з конкретними синтаксичними закономірностями, що 

властиві англійськомовним митним текстам. 

Специфіка організації АМД пов’язана в першу чергу з метою 

систематизувати й автоматизувати збирання інформації про вантаж або 

персону, які перетинають кордон, це зумовлює потребу в компактній, 

концентрованій структурі анкети документа. Частини ж цілісного тексту 

можуть використовуватися лише в тих документах, де виникає необхідність 

щодо інструктування етапів оформлення митного документа чи митного 

процесу (Customs Declaration, Cargo Declaration, ATA Carnet). Ці сегменти 

характеризуються широким вживанням як простих, так і складних за 

структурою синтаксичних одиниць, що обумовлено необхідністю викласти 

аргументи для виконання адресатом конкретної дії. 

Кожен митний документ володіє своїм набором типових композиційних 

об’єднань та синтаксичних структур, які будуть розглянуті в цьому підрозділі 

дисертації. Структура анкети є стислим формуляром, що репрезентує незмінну 

інформацію у вигляді номінативних одиниць, котрі сприймаються адресатом як 

типові елементи ділового мовлення, що потребують подальшого формування 

варіабельних частин тексту документа. 

Сигналом адресатові до заповнення тексту документа є й такі елементи 

оформлення тексту, як вільні поля/прогалини, що розташовуються поряд із 

постійними частинами тексту. Тематичний критерій і кількість прагматичних 

завдань, що вирішуються в тексті АМД, обумовлюють можливість графічного й 

візуального розмежування заданої інформації та появи підблоків або модулів, 

які отримують певну формальну змістовну самостійність. 

Унаслідок цього корпус тексту документа набуває формату таблиці з 

постійними та змінними компонентами, які, по суті, замінюють речення, 

номінуючи лише потрібні інформаційні дані, а за потреби можуть бути 

представлені у свідомості адресата в повному обсязі: «Family name _____» 
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Family name is Slack [див. додаток В 1, с. 247]; «Name and address of exporter___ 

»        «Name and address of exporter are AMORITH CORK COMPOSITES, S.A. 

RUA DE MELADEAS, 4536 – 902 MOZELOS PORTUGAL» 

[див. додаток Ж 2, с. 277]; «Number and kind of packages____»           «Number 

and kind of packages are twenty (20) packages of hard gelatin capsules» 

[див. додаток Е 9, с. 275]. У процесі аналізу складників анкети стає зрозуміло, 

що формування змінних частин «зводиться до прямої залежності від домінант, 

представлених у постійній частині формуляра» [108, с. 192]. 

Поділяючи думку А. В. Мамрак [108, c. 192] та В. П. Кубко [95] щодо 

загальної специфіки в’їзних–виїзних документів, вважаємо за можливе 

розглядати представлену особливу структуру АМД як умовно співвіднесену із 

членуванням речення на тему (вже відоме, задані компоненти) та рему (нове, 

змінні компоненти). Під «реченням» у нашій роботі розуміємо «одиницю 

синтаксичного рівня мовної системи, яка є інваріантом конкретних 

мовленнєвих висловлювань і характеризується комунікативною, змістовою й 

інтонаційною завершеністю» [159, с. 621]. 

Така організація АМД, на нашу думку, може трактуватися як тема-

рематична з огляду на те, що формат подачі інформації містить і запитання, і 

відповіді на них. Ці фрагменти сприймаються не як два окремих сегменти, а як 

одне ціле. Це одне речення, що може мати особливе графічне або візуальне 

оформлення. Задана, усталена частина («питання») може розглядатися як 

початок речення, а змінна («відповідь») – як його продовження, що доповнює 

та «граматично узгоджується з ним» [108, с. 193].  

Задані компоненти документа є специфічними імпульсами, які 

призводять до співвіднесення поданої інформації та подій у свідомості адресата 

з подальшим завершенням логічного ланцюжка, що трансформується у змінний 

сегмент тексту документа. Поєднання відомих та нових номінативних одиниць 

має достатньо обмежений характер і в змістовному, і в морфологічному, і в 

синтаксичному аспекті. Розглянемо наведені вище положення докладніше. 



124 
 

, 

Задані, усталені частини тексту документа, 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. 

Наприклад, у тексті документа Certificate of Origin заданий компонент 

«Means of transport and route» призводить до звуження варіативності наступних 

синтаксичних рішень (тобто змінних компонентів) та появи фрагмента, який 

називає маршрут і спосіб транспортування вантажу. 

 

 

 

 

Відбувається «включення» в текст документа інформації суто про умови 

транспортування «from Beijing China to Kiev by air», що діють у цьому 

окремому випадку. Як наслідок, отриманий синтаксичний конструкт 

сприймається комунікантами як єдине завершене утворення. Поєднання 

усталених та змінних частин відбувається, на наш погляд, завдяки 

автоматичному створенню адресантом у свідомості адресата абсолютного 

варіанта такої синтаксичної комбінації (що є аналогом речення), з відтворенням 

опущеного синтаксичного елементу – присудка: «Means of transport and route 

are from Beijing China to Kiev by air». 

Усталені частини, які найчастіше представлені іменниками, займають 

актуальну позицію на початку висловлювання: «Exporter», «Consignee», 

«Quantity», «Marks and numbers» [Certificate of Origin], «Treatment, Duration and 

temperature», «Concentration» [Phytosanitary Certificate], «Unite Price», 

«Shipping Marks», «Description&Specification» [Proforma Invoice]; «Holder and 

3. Means of transport and route (as far 

as known 

FROM BEIJING CHINA TO KIEV BY  
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Address» [ATA Carnet], «Full Name», «Occupation», «Nationality» [Customs 

Declaration]. Змінні фрагменти документа, які оформлюються адресатом і 

спрямовані на уточнення, конкретизацію заданої інформації є центром, метою 

висловлювання. 

Формування нових частин (реми) відбувається шляхом логічного 

розгортання змісту, який задається темою та забезпечує «хід думки» 

комуніканта. Окремо номінативні складові, як ті, що задані текстом документа: 

«Holder and Address»; «Certificate by Customs at Departure» [ATA Carnet]; 

«Place of Origin»; «Purpose of travel»; «Entry Date»; «Phone number» [Customs 

Declaration]; «Vessel and date»; «Port of discharge»; «Destination»; «Transport 

document number»; «Shipping marks»; «Name of company»; «Signature of 

Declarant»; «Name/Status of declarant» [Cargo Declaration]; «Name and Address 

of Exporter»; «Treatment»; «Duration and temperature»; «Concentration»; «Stamp 

of organization»; «Place of issue» [Phytosanitary Certificate]; «NET Weight»; 

«GROSS Weight»; «Quantities @ Specification»; «Unit Price» [Proforma-Invoice]; 

«Description»; «Terms/Days»; «Invoice Number»; «Amount» [Invoice], так і ті, що 

формуються адресатом у процесі заповнення анкети (наприклад, отримані 

адресні дані експортера або імпортера, мета подорожі, вагові дані тощо), – не 

можуть слугувати справжніми носіями смислової інформації. Лише в результаті 

поєднання постійних та змінних сегментів в один синтаксичний конструкт вони 

стають такими. Мінімальний смисловий відрізок наближається за форматом до 

простого речення, в першу чергу завдяки тому, що він продукує необхідну 

форму вираження закінченої думки: 

Customs Declaration: 

Family Name  Petrov;      Passport issued by (country)     Ukraine; 

       

      тема         рема                     тема                          рема          

 

Приклади формування синтаксичних конструктів анкетних сегментів 

Certificate of Origin, Cargo Declaration, Certificate of Quality, Phytosanitary 
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Certificate, ATA Carnet, Weight List, Proforma Invoice, Invoice наведено в 

додатку А. 

Дослідник А. Вейль [267, c. 21], визначаючи своє розуміння тема-

рематичного членування, підкреслював «первинність порядку суджень та 

вторинність синтаксису». Враховуючи це, можна припустити, що пролонгація 

початкових даних в АМД є результатом «руху судження», що втілюється 

фрагментарно в тексті митного документа за аналогією до простого речення. 

Організація постійних та змінних частин тексту документа відбувається в 

першу чергу на основі семантичної спільності таких компонентів задля 

«потреби автора (співавтора) висловити смисл» [73, с. 117], з метою 

продовження логіко-семантичного ланцюжка усталеної частини. 

Самі ж «речення слугують моделями, формами, в яких відображається 

думка» [138, с. 36] з подальшою фіксацією в текстову площину документа 

потрібних інформативних складових, вироблених та кодифікованих суспільною 

діловою практикою і тому добре знайомих адресатові та постійно наявних у 

його свідомості. Цей процес відбувається згідно з усталеними нормами 

писемного ділового мовлення з униканням зайвих форм (в анкетних сегментах 

АМД – дієслів), що обумовлено їх обмеженою інформативністю (не важливою 

для збирання даних, потрібних митній справі), бажанням зменшити обсяг 

висловлювання, збільшуючи тим самим його смислове навантаження. 

Як приклад розглянемо синтаксичні структури тексту документа Invoice 

[див. додаток К 5, c. 292]: «Latest value date: within 24 days after date of delivery»; 

«Total amount: DAF MANZHOULI USD44928.00» [Invoice]; «Description: Cocoa 

beans (680 bags); Amount USD 81891,43» [Invoice]. Незмінна частина (тема), як 

вихідна точка повідомлення, в цих прикладах формується не лише іменниками 

date, amount, а й прикметниками latest, total, що розширює значення іменних 

частин теми та допомагає отримати від адресата максимально точну 

інформацію під час заповнення змінних частин документа (реми): «within 24 

days after date of delivery»; «DAF MANZHOULI USD44928.00». Типовим є 

розміщення теми на початку висловлювання, а реми в кінці, що в результаті 



127 
 

, 

створює змістовне ядро конструкту. Зазначимо, що перспектива перенесення 

реми на першу позицію не властива подібним документам взагалі. 

Проаналізуємо приклад сегмента анкети документа Customs Declaration 

[див. додаток В 1, с. 247]. 

Усталеними частинами (темами) на початку цього документа (пункти 1–

9) виступають як іменникові словосполучення: «Family name»; «Birth date»; 

«Passport number»; «Country of residence»; «Airline/Flight No. or Vessel Name», 

так і більш поширені постійні елементи: «Passport issued by (country)»; 

«Countries visited on this trip prior to U.S. arrival»; «Number of Family members 

travelling with you». Останні у своєму складі містять дієприкметники в 

постпозиції до визначуваного слова і виступають скороченою модифікацією 

підрядного атрибутивного. Обов’язкова наявність присудків, що, як відомо, 

регламентована граматичними правилами англійської мови, в подібній 

синтаксичній конструкції стає нераціональною. 

Рематичну частину становить той фрагмент, що заноситься адресатом у 

пусті місця поряд із постійними сегментами (темою). Він має індивідуальний 

характер та найчастіше подається такими одиницями, як іменники або 

числівники: «Family name» – прізвище; «Country of residence» – країна 

проживання; «Birth Date» – дата народження (число, місяць, рік); «Passport 

issued by (country)» – серія, номер паспорта; «Airline/Flight No. or Vessel Name» 

– номер рейсу або назва судна; «Countries visited on this trip prior to U.S. arrival» 

– перелік країн, які відвідав декларант до прибуття в США; «Number of Family 

members travelling with you» – кількість членів сім’ї, що подорожують разом із 

декларантом. 

Аналіз синтаксичної структури різноманітних англійськомовних 

формулярів Customs Declaration виявив вживання більших за обсягом 

незмінних сегментів тексту (вже відомого, теми), що передбачають доповнення 

або деталізацію наведених даних за допомогою числівників: 

«Number of luggage pieces (bags and packages) you bring with you___; 

Number of days you stayed abroad____; 
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 Number of days you will stay in Mexico__» [див. додаток В 9, c. 255]. 

Як бачимо, такі конструкти мають майже всі необхідні складові речення. 

Обсяг нових включень у наведених випадках незначний, оскільки передбачає 

введення лише певних кількісних характеристик, потрібних для здійснення 

митного процесу (днів перебування за кордоном, одиниць багажу, грошових 

коштів), тобто числівників, які в результаті й утворюють смисловий центр 

повідомлення. 

Пункти 10–14 анкетного сегмента U.S. Customs Declaration мають на 

увазі отримання від адресата (декларанта) чіткої відповіді: Yes __; No ___ на 

розміщену в початковій позиції інформацію, яка є детальною характеристикою 

певної або можливої дії: (10) «The primary purpose of this trip is business __»; 

(12) «I have (We have) been in close proximity of livestock (such as touching or 

handling__»; (13) «I am (We are) carrying currency or monetary instruments over 

$10,000 U.S. or foreign equivalent»; іноді з переліком предметів, що перевозяться 

особою: (11) «I am (We are) bringing 

(a) fruits, vegetables, plants, seeds, food, insects: 

(b) meats, animals, animals/wildlife products: 

(c) disease, agents, cell cultures, snails: 

(d) soil or have been on a farm/ranch/pasture». 

У таких випадках (пункти 10–14) спостерігається ускладнення 

синтаксичної структури, що дає можливість репрезентувати додаткову 

інформацію в скомпресованій анкетній частині документа. Відбувається це за 

допомогою використання низки однорідних додатків у складі простого речення 

(пункт 11), що призводить до розширення синтаксичного конструкту та 

переміщення смислового центру повідомлення в напрямку цих одиниць. Як 

наслідок, виникає необхідний фокус уваги адресата на конкретних складових 

речення – перерахування предметів, що можуть бути в особи в момент 

перетину кордону. 

Типовим розширенням для такого сегмента тексту документа також є 

введення комплементарної інформації в дужках: (4) «U.S. Street Address (hotel 
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name/destination»; (13) «I am (We are) carrying currency or monetary instruments 

over $ 10,000 U.S. or foreign equivalent (see definition of monetary instruments on 

reverse)»; (14) «I have (We have) commercial merchandise (articles for sale, 

samples used for soliciting orders, or goods that are not considered personal 

effects)»; (15) «Residents – the total value of all goods, including commercial 

merchandise I/We have purchased or acquired abroad, (including gifts for someone 

else but not items mailed to the U.S.) and am/are bringing to the U.S». Це 

пояснюється необхідністю уточнення та конкретизації інформації, яку 

надаватиме декларант. 

Подібного роду адитивні включення являють собою необхідні змістові 

доповнення, без яких сегмент тексту не мав би достатньої для адресата 

(декларанта) інформативності: (4) «hotel name/destination» уточнює адресні 

дані; (14) «articles for sale», «samples used for soliciting orders, or goods that are 

not considered personal effects» конкретизує, які саме комерційні товари маються 

на увазі; «including gifts for someone else but not items mailed to the U.S» 

розширює значення узагальнюючого елементу речення «all goods».  

Функції цих комплементарних включень полягають не лише в деталізації 

певної інформації, а і в можливості зробити посилання на інші пункти митної 

декларації: (13) «see definition of monetary instruments on reverse». Використання 

таких розширень дозволяє уникнути зайвих для анкетної форми документа 

складних синтаксичних утворень, зробити повідомлення дискретним та 

простим для сприйняття. 

Реверсна сторона Customs Declaration [див. додаток В 9, с. 255] є 

інструктивною частиною документа, що передбачає наявність зовсім іншого 

формату подачі інформації. Задля аранжування митного процесу, етапів 

створення анкетованої частини документа в цьому сегменті тексту документа 

використовуються як прості, так і складні синтаксичні одиниці: складносурядні 

(паратаксис) та складнопідрядні (гіпотаксис) речення.  

У результаті аналізу 2786 речень ми встановили відсоткове 

співвідношення синтаксичних одиниць типових для інструктивних сегментів 



130 
 

, 

англійськомовних митних декларацій: прості речення (1376) – 49,39%; 

гіпотактичні конструкції (1014 речень) – 36,4%; паратактичні конструкції (396 

речень) – 14,21%. Це показано на рис. 2.4. 

 

 
 

–     -  просте речення 

–     -  гіпотаксис 

–     -  паратаксис 

Рис. 2.4. Продуктивність використання синтаксичних структур в інструктивній 

частині Customs Declaration. 

Проведений аналіз частотності використання синтаксичних засобів дає 

нам право стверджувати, що домінантну позицію в такому сегменті Customs 

Declaration посідають прості та гіпотактичні конструкції. Саме ці синтаксичні 

одиниці дозволяють сформувати необхідні конструктивно-смислові складові 

частини, характерні для інструктивного тексту і призначені для інформування 

адресата (забезпечення певною інформацією), мотивування (обґрунтування 

необхідності дій), інструктування (навіть із директивною тональністю). 

Типовим для цієї частини Customs Declaration є залучення шрифтового 

виділення, що сприяє розмежуванню інформації та спрощенню перцепції 

36,4% 

49,39% 

14,21% 
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ускладненого синтаксису. Виокремлені графічно (шрифтом) демаркатори «U.S. 

Residents», «Visitors (Non-Residents)», «Declare all articles», «Duty», «Agricultural 

and Wildlife Products» – це змістовні орієнтири, що акцентують увагу адресата 

на важливих питаннях декларування. 

Продуктивними елементами, що забезпечують інформативний та 

розпорядчий характер інструктивної частини, постають імперативні форми у 

складі головного речення: «Declare all articles that you have acquired abroad and 

are bringing into the United States»; «Declare the value of all articles that will 

remain in the United States; Declare all articles on this declaration form and show 

the value in U.S. dollars». Вживання імперативу не лише дозволяє презентувати 

безпосередній опис майбутніх дій адресата, а й подає їх як необхідні, 

безапеляційні до виконання. 

Висока концентрація повторів дієслова «Declare» в структурно подібних 

синтаксичних конструктах у межах одного сегмента тексту забезпечує 

тематичну єдність цього фрагмента і його стандартизацію. 

Завдяки синтаксичному паралелізму спрацьовує механізм спрощеного та 

однозначного декодування інформації документа. Характерним є вживання 

структурно ідентичних елементів впродовж окремого сегмента в низці речень, 

як розташованих поряд: «U.S. residents are normally entitled to a duty-free 

exemption of $800 on items accompanying them. Visitors (non-residents) are 

normally entitled to an exemption of $100»; так і фрагментарно в межах усієї 

інструктивної частини документа: «Failure to declare such items to a Customs and 

Border Protection Officer/Customs and Border Protection Agriculture 

Specialist/Fish and Wildlife Inspector can result in penalties and the items may be 

subject to seizure. Failure to file the required report or failure to report the total 

amount that you are carrying may lead to seizure of currency or monetary 

instruments, and may subject you to civil penalties and/or criminal prosecution». 

Таке розташування елементів тексту відіграє важливу роль в уніфікації митного 

документа в цілому. 
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Інструктивний характер реверсної сторони документа, який передбачає не 

лише необхідність назвати дії, а й сформулювати коректний порядок їх 

виконання, суттєво впливає на відбір синтаксичних структур та їх аранжування 

впродовж даного сегмента задля реалізації подібних цілей. 

Під впливом цих факторів характерними для Customs Declaration стають 

моделі речень, де виклад аргументів відбувається за допомогою інфінітивних 

форм, вжитих на початку речення. У такий спосіб наголос переноситься саме на 

аргументи, які дозволяють обґрунтувати низку обмежень стосовно митних 

формальностей: «To prevent the entry of dangerous agricultural pests and 

prohibited wildlife, the following are restricted: fruits, vegetables, plants, plant 

products, soil, meat, meat products, birds, snails, and other live animals or animal 

products»; або на певні дії адресата, які можуть призвести до можливих 

негативних наслідків: «Failure to file the required report or failure to report the 

total amount that you are carrying may lead to seizure of currency or monetary 

instruments, and may subject you to civil penalties and/or criminal prosecution». 

З метою регулювання дій адресата типовим для інструктивної частини 

Customs Declaration є вживання умовних конструкцій, які безпосередньо 

відображають здатність людини припускати можливі кореляції між ситуаціями 

залежно від умов, що склалися [90, с. 63]. 

Вживання умовних конструкцій у форматі Customs Declaration 

уможливлює окреслення потенційно ймовірних наслідків у разі певних кроків з 

боку адресата. Такі сигнали стають регулятивними інформативами, оскільки 

зображують гіпотетичну ситуацію та надають адресатові шанс визначитися з 

подальшими кроками (тобто свідомо діяти в рамках чинного митного 

законодавства): «If you are one of the travelers selected for an examination, you will 

be treated in a courteous, professional, and dignified manner». 

Серед випадків використання умовних речень в інструктивній частині 

документа особливу роль для актуалізації прескриптивної інтенції відіграють 

конструкції, де в складі головного речення є пасивні форми: «However, if you 

bring in to or take out of the United States more than $10,000 (U.S. or foreign 
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equivalent, or a combination of both), you are required by law to file a report on 

FinCEN 105 (formerly Customs Form 4790) with U.S. Customs and Border 

Protection»; або модальні дієслова: «If you have someone else carry the currency 

or monetary instruments for you, you must also file a report on FinCEN 105». 

Смислові відношення між головною та підрядною частинами речення 

вибудовуються так, що зміст підрядного речення стає підставою для 

необхідності виконання певних дій, задекларованих у головному реченні. 

Cформулювати остаточне модальне значення конструкту в певному окремому 

випадку допомагають такі лексичні модифікатори, як модальні дієслова: 

категоричне з використанням must, як у попередньому прикладі, та менш 

категоричне з can у складі предиката, як у наступному фрагменті, де 

експлікується значення можливості: «If you have any comments regarding the 

burden estimate you can write to U.S. Customs and Border Protection Office of 

Regulations and Rulings, 90 K Street, NE, 10th Floor, Washington, DC 20229». 

Наступний документ АМД-комплексу – Cargo Declaration 

[див. додаток Д 1, с. 258]. Він має подібну до Customs Declaration комбіновану 

структуру (з анкетною та інструктивною сторонами). Анкетний сегмент цього 

документа представлений незмінними даними, які, на нашу думку, виконують 

роль теми, оскільки повідомляють про відоме. Вони здебільшого 

оформлюються іменниками або низкою іменників: «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»; або ускладненими 

частинами із другорядними членами задля уточнення смислу: «Proper 

Shipping Name», «Dangerous Goods Identification», «Nature and Quantity of 

Dangerous Goods», «Additional Handling Information», «Receiving Organization 

Receipt». 

Подальше оформлення нової (змінної частини) анкети відбувається згідно 

з нейтральним, фіксованим порядком слів (Празька школа: В. Матезіус 

[111, 112], Я. Фірбас [232], A. Данеш [224]), коли тема та рема розташовані 
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лінійно – спочатку тема, а за нею йде рема, поступово розгортаючи смисл за 

визначеним порядком. 

Тематичні зони анкети митного документа є препозитивними стосовно 

реми. Вони стають «основою» майбутнього висловлювання. Вони не пов’язані 

із попереднім текстом і задані екстралінгвальними чинниками, самим форматом 

документа. У Cargo Declaration тема збігається з підметом, а рема формується 

за допомогою другорядних членів речення, які найчастіше виступають 

змінними компонентами (ті, що уточнюють усталені частини тексту). У 

результаті поєднання змісту теми і реми утворюються окремі тематичні 

підблоки анкетної частини АМД-тексту: 

 

 

 

 

 
«Consignee» – тема, «New Way Manufacturing Company, Kuala Lumpur, Malaysia» 
– рема; 
 

 

 

 

«Port/place of discharge» – тема, «Singapore» – рема  

Розглянемо наведені приклади більш детально. Розмежування тематичної 

та рематичної зон висловлювання в подібних сегментах тексту здебільшого 

задано самим форматом документа (тему вже подано у формулярі, а рему 

заповнює адресат). Виокремлення двох різних інформаційних частин 

супроводжується їх візуальним та/або шрифтовим виділенням. Ядром 

сформованого висловлювання стає рема, оскільки подає нову інформацію, 

важливу для митного контролю. 

6 Consignee  
New Way Manufacturing Company 
Kuala Lumpur 
Malaysia 

12 Port/place of discharge 
  

Singapore  
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Тематична зона «Consignee» сигналізує про продовження ланцюга 

послідовності – репрезентацію назви компанії вантажоодержувача, необхідні 

адресні дані: «New Way Manufacturing Company, Kuala Lumpur, Malaysia». 

Завдання рематичної зони в сегменті анкети постає як розширення інформації 

про тему, формулювання «відповіді» на імпліцитне запитання, що міститься в 

усталеній частині документа (в даному прикладі (6) стосовно адресних даних 

вантажоодержувача). 

Потрібно зауважити, що в разі прямого порядку слів тема здебільшого 

виражена підметом, а рема – присудком, проте в сегменті анкети документа 

Cargo Declaration рема, як ми вже відзначали, має тенденцію створюватися за 

допомогою другорядних членів речення, залишаючи будь-які дієслівні форми 

за межами документа. Іноді для створення рематичної зони достатньо одного 

слова (одного члена речення), як у наведеному попереду прикладі (12): 

«Port/place of discharge Singapore», де рему подано додатком «Singapore». 

Серед таких випадків оформлення рематичної зони можливим стає 

використання числівників, які завершують формування тема-рематичного 

конструкту: 
  
 

 ( 

 

 

Особливої уваги в анкеті вимагають представлені незначною кількістю 

(32 синтаксичні конструкції вибірки) приклади повноскладових інформативних 

висловлювань (де в наявності є і підмет, і присудок), які потребують 

незначного доповнення з боку адресата, у вигляді обов’язкових другорядних 

членів речення: «This shipment is within the limitations prescribed for_____» 

[див. додаток Д 1, с. 258]. 

17 Container/vehicle size & type 
 

20 

18 Tare 
mass(kg) 
 
2,200 

19 Total Gross (including 
tare kg) 
 
20,400 
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У такий спосіб відбувається заохочення адресата закінчити формування 

базового речення у вигляді його конкретних сегментів, які відіграють роль 

експлікаторів смислу реми: 

This shipment is within the limitations prescribed for_____. 

 

тема                               рема 

Інструктивна частина документа Cargo Declaration, яка може 

розташовуватись у препозиції або постпозиції стосовно анкетного сегмента 

[див. додаток Д 3, c. 262], функціонально призначена корегувати кроки 

адресата, пов’язані з оформленням основного сегмента вантажної декларації 

(анкетою) або митним оформленням вантажу в цілому. Реалізація цієї функції 

призводить до формування іншого, на відміну від анкетної частини, набору 

синтаксичних структур тексту.  

На зміну процесам спрощення приходять процеси ускладнення 

синтаксичної структури. Утворюється синтаксично складний інформативно-

регулятивний комплекс, призначений крок за кроком інструктувати адресата 

щодо специфіки митного оформлення вантажу. 

Він представлений у вигляді «синтаксичної сітки», що складається з 

простих речень і складних синтаксичних утворень – складносурядних 

(паратаксис) та складнопідрядних (гіпотаксис) речень. 

У ході проведеного аналізу ми встановили частотність використання 

синтаксичних засобів інструктивної частини (було проаналізовано 2071 

речення). Згідно з нашими підрахунками, в інструктивній частині Cargo 

Declaration спостерігається максимальне використання простих (839 речень – 

40,51%) та гіпотактичних конструкцій (953 речення – 46,02%), на відміну від 

паратактичних конструкцій, які становлять лише (279 речень) 13,47% 

проаналізованого матеріалу. Це представлено на рис. 2.5.: 
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-       - прості речення 

-       - паратаксис 

-       - гіпотаксис 

Рис.2.5. Продуктивність використання синтаксичних структур в інструктивній 

частині Cargo Declaration. 

Домінуючий відсоток простих речень та гіпотаксису в цій частині Cargo 

Declaration підтверджує закономірність, яку встановив Г.-Л. Кретценбахер 

[239, с. 119] щодо пріоритетного використання подібних структур у фаховій 

мові. Саме ці синтаксичні структури стають найбільш продуктивними для 

подання регулятивної інформації у форматі митного документа: «Examples of 

dangerous goods descriptions are provided at 54144 of the Code»; «The 

container/vehicle was clean, dry and apparently fit to receive the goods»; для опису 

можливого сценарію дій, з яким може зіткнутися адресат у процесі 

розмитнення вантажу (наприклад, небезпечних речовин): «If the consignments 

include goods of Class 1, other than division 1.4, the container is structurally 

serviceable in accordance with 7.1.2 of the IMDG Code»; «When solid Carbon 

Dioxide (CO 2 - dry ice) is used for cooling purposes, the vehicle or freight container 

is externally marked with a warning mark at each access point where it can be easily 

46,02% 

40,51% 

13,47% 
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seen by persons opening or entering the cargo transport unit, in accordance with 

5.5.3.6 of the IMDG Code», тим самим окреслюючи алгоритм подальших дій 

адресата, пов’язаних з митними формальностями [див. додаток Д 3, с. 262]. 

Незважаючи на той факт, що прості речення найчисленніші порівняно з 

іншими синтаксичними структурами інструктивного сегмента, вони ускладнені 

вставними словами й висловлюваннями, дієприкметниковими та 

дієприслівниковими зворотами, які забезпечують відповідну інформативну 

змістовність простій синтаксичній структурі. Більше того, додаткові 

включення, що доповнюють детальний опис гіпотетичних дій адресата: «as a 

guidance only, as required by the Code, except as provided in the Code, See 

5.4.1.4.3.6 of the Code», стають потужними інтенсифікаторами регулятивно-

інформативних елементів інструктивної частини англійськомовної вантажної 

декларації, створюючи ефект настійної рекомендації – діяти в рамках чітких 

норм митного кодексу. 

Завдяки типовим включенням: «as required by the Code (see 5.4.1.4.3 of the 

Code), (see 3.1.2.8 of the Code)», «See 5.4.4 of the Code», «as indicated in 5.4.1 of 

the Code», «in accordance with 5.5.3.6 of the IMDG Code», які пронизують усю 

інструктивну частину документа, відбувається розширення простої 

синтаксичної структури: «A dangerous goods transport document, as indicated in 

5.4.1 of the Code, has been received for each dangerous goods consignment loaded 

in the container/vehicle», є можливість сформувати посилання на законність 

вимог у кожному окремому випадку, уникаючи створення комплементарних 

складнопідрядних речень. Як наслідок, формується більш прозора для 

розуміння синтаксична структура. 

Характерне введення подібної інформації у вигляді окремого наказового 

речення: «See 5.4.1.4.3.6 of the Code», яке підсилює прескрипцію регулятивного 

інформативу (у вигляді складнопідрядного означального) розташованого в 

препозиції: «For class 5.2 organic peroxides which are also flammable the 

flashpoint need not be declared». 



139 
 

, 

Регулювання необхідної моделі поведінки адресата потребує належної 

наявності інформації, включення якої відбувається також за допомогою 

підрядних речень, наприклад означальних із сполучником which: «Where 

assigned, the packing group for the substance or article which may be preceded by 

"PG" (e.g. "PG II")»; «The words "EMPTY UNCLEANED" or "RESIDUE LAST 

CONTAINED" before or after the proper shipping name for empty packagings, 

including portable containers or bulk packagings, which contain the residues of 

dangerous goods of classes other than Class 7»; із сполучником that: «For other 

additional information that may be required see 5.4.1.5 of the Code», що дозволяє 

деталізувати певні подробиці, важливі для митного процесу. 

Умовні речення, як і в інструктивних частинах Customs Declaration, 

допомагають сформувати регулятивно-інформативний вектор цих сегментів 

документа. Вибірка прикладів складнопідрядних речень умови (261 речення) 

показала, що здебільшого вони представлені синтаксичними структурами 

реальними «умова-наслідок»: «If the goods to be transported are marine pollutants 

the goods shall be identified as "Marine Pollutant"» та умовними нульового типу, 

які подають інформацію адресатові, як зрозумілу норму, встановлену законом 

або митним кодексом (тому беззаперечну до виконання): «If the consignments 

include goods of Class 1, other than division 1.4, the container is structurally 

serviceable in accordance with 7.1.2. of the IMDG Code». 

Включенню комплементарної інформації в інструктивній частині Cargo 

Declaration слугують і дієприкметникові звороти, які по суті являють собою 

більш ергономічну трансформовану модель складнопідрядного речення. У 

такий спосіб стає можливим конкретизувати певний момент повідомлення, не 

розширюючи його до підрядного речення та перетворюючи його лише на 

складову каркасу простого речення: «For dangerous goods transported in salvage 

packagings an estimate of the quantity of dangerous good shall be given». 

Вживання дієприкметникових зворотів у складнопідрядних реченнях 

пояснюється не бажанням ускладнити і так доволі широку синтаксичну 

структуру: «The word "WASTE" before the proper shipping name for waste 



140 
 

, 

dangerous goods (other than radioactive materials) being transported for disposal or 

processing for disposal, unless this is already a part of the Proper Shipping Name», а 

прагненням урізноманітнити подачу комплементарної інформації різними 

синтаксичними засобами, наприклад: дієприкметниковим зворотом «being 

transported for disposal»; введенням у вигляді додаткових включень у лапках 

«(other than radioactive materials)», тим самим спрощуючи подальший процес 

декодування наведеної інформації. 

Як результат, використання різних синтаксичних структур в 

інструктивній частині Cargo Declaration, їх варіювання впродовж усього 

сегмента документа свідчить про «пластичність» його синтаксичного устрою, 

необхідного для формування поступового та комплексного впливу на адресата 

в момент заповнення анкетного фрагмента вантажної декларації. 

Наступний документ АМД-комплексу ATA Carnet [див. додаток 

М 1, с. 299] має типову для англійськомовних митних документів анкетну 

форму, яка представлена незмінними компонентами (тематичними зонами): 

«Holder and Address»; «Carnet №»; «Number of continuation sheets»; «Valid 

Until»; «Intended Use of Goods»; «Represented by»; «Registered under Reference 

№»; «For issuing association use», що є для адресата вихідними сигналами для 

створення змінних (рематичних) зон; «Holder and Address» – для збирання 

інформації про власника, його адресних даних; «Carnet №» – для отримання 

номера документа; «Number of continuation sheets» – кількості додаткових 

аркушів; «Valid Until» – встановлення терміну, до якого документ дійсний; 

«Intended Use of Goods» – умови використання товару; «Represented by» – ким 

пред’явлений документ; «Registered under Reference №» – під яким номером 

зареєстрований. 

Конструкція, що виникає внаслідок поєднання усталеної та змінної 

частин, виглядає семантично повною, структурно ж вона такою не являється. 

На наш погляд, виформовується еліптичне утворення (умовно визначене нами 

як речення), де немає дієслова-присудка: «Holder and Address Corp. For Int’l 

Business 325 № Hough Street Barrington, IL 60010         Holder and Address is 
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Corp. For Int’l Business 325 № Hough Street Barrington, IL 60010» 

[див. додаток М 2, с. 300]. 

Оформлена в такий спосіб синтаксична структура відрізняється тим, що 

зрозуміла без встановлення контексту ситуації. Елементом, що опускається, 

стає дієслово буття, розміщення в просторі – to be: 

«Means of transport by road»           Means of transport is by road. 

Воно ж імпліцитно бере участь у формуванні цього синтаксичного 

утворення, яке є аналогом повного речення. 

Отже, основна передумова синтаксичної еліпсації – адекватне 

декодування адресатом пропущеного компонента в анкетних текстах АМД 

зустрічається у випадках, де засобом еліпсу стає не важливе для збирання 

інформації дієслово-присудок to be. У цьому разі сфера дії еліпсу міститься в 

середині речення. І відновлюється він досить легко завдяки тема-рематичному 

устрою речення, перетворюючись у свідомості адресата на трикомпонентну 

модель (тема – імпліцитно представлена зв’язка (одна із форм дієслова to be) – 

рема):  

«Intended Use of Goods Exhibitions and Fairs» 

 Intended Use of Goods is Exhibitions and Fairs. 

Процесом еліпсації, на нашу думку, можна пояснити і появу таких 

незмінних частин митного документа, як: «Represented by»; «Issued by»; «Valid 

until», де переведенню в імплікацію піддалися препозитивні конструктивні 

компоненти речення: «Represented by»          «This document is represented by»; 

«Issued by»         «This document is issued by»; «Valid until»          «This document is 

valid until». Вони слугують глибинними елементами семантики, здатними на 

типове, стандартне, а тому зрозуміле відновлення впродовж усього тексту 

документа у вигляді однакового імпліцитно представленого фрагмента: «This 

document is». Постійний сегмент документа в таких випадках заданий 

фрагментом реми (а не темою, як у більшості випадків анкетних сегментів 

АМД), а тема і препозитивна частина реми представлена, як було встановлено 
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раніше, імпліцитно. Змінний сегмент має вигляд поширювача наведеної у 

формулярі частини рематичної зони: 

This document is        issued by        United States Council for International Business. 

    

Тема + фрагмент     Частина реми           Змінний фрагмент (що уточнює рему) 

реми (що мають імпліцитний прояв) 

Інструктивні функції виконують представлені в ATA Carnet незначною 

кількістю (38 прикладів вибірки) повноскладові речення, оформлені як постійні 

компоненти документа: (1) «This Carnet may be used in the following 

countries/Customs territories under the guarantee of the assosiation listed on page 

four of the cover»; (2) «The holder of this Carnet and his representatives will be held 

responsiable for compliance with laws and regulations of the country/Customs 

territory of departure and the countries/Customs territories importation» 

[див. додаток М 1, с. 299]. 

Включення подібного роду синтаксичних структур, які не є типовими для 

анкетних сегментів документа, дозволяють скоординувати поведінку адресата, 

обгрунтовуючи та пояснюючи законні підстави таких вимог (1), недоцільність 

порушення схеми дій та відповідальність за відхилення від конкретних 

законних норм (2). 

За допомогою структурно повноцінної синтаксичної конструкції з 

узагальнюючим словом (1) стає можливо ввести у формуляр документа перелік 

країн, де цей документ має законну силу. Пов’язані об’єднуючим 

словосполученням «the following countries» елементи переліку утворюють 

синтаксичні відношення уточнення розташованого в ініціальній позиції 

узагальнюючого слова. Зауважимо, що включення однорідних одиниць 

відбувається із зміщенням фокуса уваги адресата саме в бік елементів, що 

розширюють структуру простого речення. 

Розглянемо наступний документ АМД-комплексу – Certificate of Origin 

[див. додаток Е 1, с. 267], який складається із стандартних усталених частин: 

«Goods consigned from (Exporter’s business name, address, country)»; «Goods 
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consigned to (Consignee’s name, address, country)»; «Means of transport and route 

(as far as known)»; «For official use»; «Item number»; «Marks and numbers of 

packages»; «Number and kind of packages»; «Description of goods»; «Origin 

criterion»; «Gross weight or other quantity»; «Number and date of invoices»; 

«Certification»; «Declaration by exporter». 

Впродовж усього формату документа вони реалізують різні завдання. 

Такі усталені сегменти, як: «For official use»; «Certification»; «Declaration by 

exporter» – виконують функцію заголовків окремих підблоків і слугують 

опорними елементами для акцентуації уваги адресата щодо результатів 

сертифікації та декларування. 

А такі усталені сегменти, як: «Goods consigned from (Exporter’s business 

name, address, country)»; «Goods consigned to (Consignee’s name, address, 

country)»; «Means of transport and route (as far as known»; «Item number»; 

«Marks and numbers of packages»; «Number and kind of packages»; «Description of 

goods»; «Origin criterion»; «Gross weight or other quantity»; «Number and date of 

invoices» – здійснюють ще й функцію вихідних точок для оформлення 

подальшої інформації, важливої для сертифікації вантажу. Вони виконують 

роль тематичних зон із відсутньою ремою, оформити яку мусить адресат. 

Механізм появи змінних компонентів у Certificate of Origin аналогічний 

до розглянутих вище митних документів. Тут також тема-рематична 

організація, як модель або сценарій, що міститься в пам’яті реципієнта, 

допомагає відтворити потрібні складники структури. 

У процесі формування конструкту частина реми, яка представлена 

дієсловом to be, так само виражається імпліцитно, що забезпечує стислість і 

лаконічність викладу інформації в анкетному формулярі, не порушуючи 

смислове наповнення структури: «Means of transport and route from Tainan», 

«China to Bremen, Germany by sea             Means of transport and route is from 

Tainan, China to Bremen, Germany by sea»; 

«Goods consigned from             Goods are consigned from»; 

«Goods consigned to            Goods are consigned to». 
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Крім того, характерною для Certificate of Origin стає можливість 

оформлення синтаксичних структур з багатокомпонентною ремою (пункти 5–

10): «Item number» – де передбачається перелік номерів позицій вантажу; 

«Marks and numbers of packages» – його маркування та кількість упаковок; 

«Number and kind of packages; description of goods» – кількість та вид упакувань; 

опис товару; «Origin criterion» – отримання даних щодо критеріїв походження; 

«Gross weight or other quantity» – вагових показників; «Number and date of 

invoices» – номера й дати рахунка-фактури. 

Вживання таких структур у тексті документа сприяє логічному 

розгортанню інформації та зв’язності інформаційних компонентів, що 

репрезентують характеристики кількох товарів в одній партії вантажу 

[див. додаток Е 1, с. 267]. Приклади формування синтаксичних структур з 

багатокомпонентою ремою подані в додатку Б. 

Можливість формування конструкцій з багатокомпонентною ремою 

фіксується і в документі Phytosanitary Certificate [див. додаток Ж 2, с. 277], де 

ініціальними частинами є: (8) «Distinguishing marks»; «number and description of 

packages»; «name of produce»; «botanical name of plants»; (9) «Quantity 

declared», тобто там, де для процесу сертифікації потрібна характеристика 

товарів. 

Тенденцію щодо формування багатокомпонентної реми в пункті 8 задає 

вже існуюча полікомпонентна тема, яка складається із чотирьох складових: 

«Distinguishing marks» – маркування; «number and description of packages» – 

кількості та опису упаковок; «name of produce» – найменування продукту; 

«botanical name of plants» – ботанічної назви рослин, кожна з котрих потребує 

формування свого тема-рематичного ланцюга. У такий спосіб утворюється 

дуже ергономічна модель, що дозволяє сконцентрувати максимальну кількість 

інформації в одному підблоці документа. Схематично це має такий вигляд:  

8. «Distinguishing marks» (Т1); «number and description of packages» (Т2); 

«name of produce» (Т3); «botanical name of plants» (Т4) 



145 
 

, 

(Т1); (Т2); (Т3); (Т4) 

(Р1);  (Р2); (Р3);  (Р4) 

Т – тематична зона; Р – рематична зона. 

Кількість ланцюгів рематичних частин за потреби може збільшуватися 

залежно від кількості товарів, що мають бути сертифіковані. Тобто діапазони 

розгортання такої синтаксичної моделі в кожному окремому документі 

Phytosanitary Certificate прямо залежать від екстралінгвальних чинників, в яких 

вона виникає: 

(Т1); (Т2); (Т3); (Т4) 

(Р1);  (Р2); (Р3);  (Р4) 

(Р1*); (Р2*);(Р3*);(Р4*)… 

Втім, у Phytosanitary Certificate домінує простий тип тема-рематичної 

структури: Т       Р, який виформовується за допомогою таких усталених частин 

документа, як: «Name and address of exporter»; «Declared name and address of 

consignee»; «Declared means of conveyance»; «Declared point of entry»; 

«Treatment»; «Chemical (active ingredient)»; «Duration and temperature»; 

«Concentration»; «Date»; «Place of issue»; «Additional information». 

Як і в розглянутих вище текстах АМД, сформовані у такий спосіб 

структури є автономними, самостійними, оскільки не залежать від 

розташованих поряд синтаксичних конструктів. Однак у цілому кожна з 

отриманих у результаті формування анкети синтаксична структура має 

відношення до конкретного вантажу, тому простежується певна прив’язаність 

до контексту. 

Розглянемо наступний документ митного комплексу – Certificate of 

Quality [див. додаток Й 2, с. 285], який представлений анкетним сегментом та 

невеликим фрагментом цілісного тексту, що містить результат сертифікації. 

Розгортання тексту в анкетній частині відбувається завдяки тема-рематичній 

організації, де основними є постійні тематичні зони: «Consignor», «Consignee», 
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«Description of Goods», «Quantity/Weight Declared», «Number and Type of 

Packages», «Means of Conveyance», «Mark@No». 

Змінні компоненти структури оформлюються адресатом лише після того, 

як відбувся процес співвіднесення у свідомості реципієнта повної 

трикомпонентної моделі (як сценарій дій) із постійними частинами (темами) 

тексту документа [див. додаток Й 2, с. 285]: 

 

Consignor               is                   Shandong Shijichun Foodstuff Co., LTD 

                                                  Industrial Park of North Yishui, Shandong, China 

 

    тема                 імпліцитно представлена                рема 

                             частина реми  

Як результат, імпліцитно представлений фрагмент реми виконує функцію 

зв’язки усталених та змінних фрагментів, тематичних зон анкетного сегмента з 

частинами, оформлення яких залежить від адресата. Останні й репрезентують 

нове повідомлення (рематичну сферу), укладене як продовження імпліцитної 

частини реми. 

За анкетним сегментом у Certificate of Quality [див. додаток Й 2, с. 285] 

іде невеликий за своїм обсягом фрагмент цілісного тексту, де підсумовуються 

результати сертифікації: 

«In accordance with the relevant standards, representative samples were 

drawn at random and inspected with the results as follows: blanched peanut kernels, 

size 35/39, crop 2009 moisture:3,1% admixture:0,0% half grains:12,7%. The above 

mentioned goods are in conformity with the stipulation of the S/C». 

Цей сегмент оформлений і семантично, і структурно повно (є й підмет, і 

присудок). Презентація інформації відбувається за допомогою безособової 

конструкції, що дозволяє змістити акцент уваги на саму дію. Типове, як для 

анкетної частини АМД, розширення простої структури з узагальнюючим 

словом «as follows», що дозволяє ввести елементи переліку, продукує 
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додатковий змістовий центр для виділення суттєво важливої інформації – 

результатів інспекції. 

Розглянемо ще один текст АМД-комплексу – Weight List 

[див. додаток З 1, с. 282], що практично дублює усталені компоненти 

формуляра інших документів митного комплексу (Certificate of Origin, Cargo 

Declaration): «Marks and Nos.», «Descriptions/Art.Nos.», «Packages», «Packing 

Specification». Повторюваність цих частин призводить до формування стійких 

формул, стандартних для АМД-масиву. Як сталі тематичні зони, вони 

забезпечують механічне «конструювання» рематичних компонентів структури, 

тим самим наочно демонструючи структурну спорідненість документів цього 

комплексу. 

Тема-рематичні конструкти, як абстрактні моделі, лежать в основі 

моделювання візуально виділених підблоків Weight List, і серед найбільш 

поширених з них є структури з однією усталеною темою та кількома ремами 

[див. додаток З 1, c. 282]: 

Descriptions / Art.Nos                             – тематична зона 

                                           – рематична зона 1 

                                    – рематична зона 2 

                             – рематична зона 3; 

Скріплення тематичної та рематичної сфер відбувається завдяки 

імпліцитно представленій частині реми (одна з форм дієслова to be). Друга 

частина реми одержує експліцитний прояв у прогалинах анкетного сегмента і 

тим самим набуває статусу ядра рематичної сфери, як його найбільш 

інформативний елемент. 

Отже, у процесі дослідження АМД-масиву нами було встановлено, що в 

анкетних частинах комплексу діє специфічне сегментоване синтаксичне 

утворення, яке відрізняється від інших конструкцій англійськомовного 

письмового мовлення своєю здатністю редукувати слабкий з погляду 
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інформативності елемент реми або тему, не втрачаючи семантичної 

повноцінності структури. 

Процес формування подібного синтаксичного конструкту багатоетапний і 

починається з моменту отримання адресатом відправного сигналу (заданої 

форматом документа – теми). Це відбувається на домовленнєвому етапі, на 

рівні мислення, з подальшою репрезентацією в анкетній частині документа 

інформативних елементів тема-рематичної структури. Саме тема-рематична 

структура стає тим необхідним глибинним базисом, який формує поверхневу 

організацію анкети та забезпечує зв’язність її усталених і змінних частин. 

Важливу роль в організації цих структур відіграють інструктивні сегменти 

АМД, які виступають необхідними інформаційними репрезентантами митних 

норм та забезпечують ненав’язливу кореляцію процесу відбору адресатом 

варіабельних частин підблоків анкети. 

 

2.5. Лексичні особливості англійськомовної митної документації  

 

Англійськомовні митні документи є системним комплексом, який 

базується передусім на лексичних особливостях таких текстів. 

Цільова настанова цих текстів – отримати максимальну кількість даних 

про декларанта або декларований вантаж. Цим пояснюється інформативна 

стислість цих документів та усвідомлений вибір лексичних засобів на кожному 

етапі комунікації. Англійськомовний митний документ – це свого роду 

інформативний діалог, який складається із постійних та змінних компонентів. 

Постійні складові програмують подальше комунікативне висловлювання, 

змінні – продовжують заданий вербальний компонент, «вибудовуються» у вже 

існуючому форматі документа, оскільки залежать від нього. Оформлюється це 

переважно за допомогою високочастотного вживання іменників: 

«Name», «Nationality», «Passport number», «Birth date», «Country of 

Residence», «Airline/Flight No./Vessel Name» – Customs Declaration 

[див. додаток В 1, c. 247]; «Descriptions», «Packages», «Packing Specification» – 
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Weight List [див. додаток З 1, c. 282]; «Contract», «Weight», «Truck», «Invoice», 

«Quantity», «Producer», «Date of inspection» – Certificate of Quality 

[див. додаток Й 2, c. 285]; «Means of transport and route», «Item number», «Marks 

and numbers of packages», «Number and kind of packages», «Description of goods», 

«Gross weight or other quantity», «Number and date of invoices», «Certification», 

«Declaration by exporter» – Certificate of Origin [див. додаток Е 1, c. 267]; «Name 

and address of exporter», «Treatment», «Duration and temperature», 

«Concentration», «Place of issue», «Date», «Stamp of organization» – Phytosanitary 

Certificate [див. додаток Ж 2, c. 277]; «Invoice», «Delivery», «Contract», «Net 

weight», «Gross weight» – Proforma Invoice [див. додаток Л 1, c. 294]; «Holder 

and address», «Customs Office», «Place», «Date», «Signature of Holder» – ATA 

Carnet [див. додаток М 1, c. 299]. Як бачимо, специфічна текстова організація 

англійськомовних митних документів спрямована на опущення зайвих слів, що 

не несуть потрібної смислової інформації, важливої для митного контролю. 

Серед особливостей АМ документів на увагу заслуговує той факт, що 

деякі незмінні компоненти, як усталені елементи, мають тенденцію паралельно 

відтворюватися або дублюватися в інших текстах даного комплексу, сприяючи 

стандартизації всього масиву документів. Завдяки повторюваності окремих 

фрагментів досягається точність викладу необхідних даних у процесі 

формування всього пакета англійськомовних митних документів. Таке 

«відтворення складових лексичного корпусу в асоційованих документах» 

[108, с. 192] належить до головних специфічних рис мови багатьох в’їзних–

виїзних документів. 

У масиві АМД вираз «Marks And Numbers of packages» використовується 

як найменування окремого підблоку, не лише в тексті документа Certificate of 

Origin. Його модифіковані форми – «MKS&NOS»/«Marks»/«Marks And Nos» – 

представлені і в текстах документів Weight List, Invoice, Certificate of Quality. 

Також спостерігається повторне відтворення підблоків «Contract» одночасно в 

таких митних документах, як Invoice, Weight List, заданий компонент «Gross 

Weight» паралельно використовується і в Certificate of Origin, і в Proforma 
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Invoice, «Description of Articles/Goods» – у Customs Declaration, Certificate of 

Origin. Подібного роду багаторазове синхронне використання слів і 

словосполучень у кількох документах водночас спрощує сприйняття необхідної 

інформації, що міститься в іншому тексті, відсортовуючи лише нову та 

акцентуючи увагу на більш суттєвому повідомленні. Більше того, 

«повторюваність стимулів усталеної частини, тотожність реакцій перемінної 

частини в комплексі документів задовольняє вимозі гранично чітко відтворити 

відомості, які мають правову силу» [108, с. 192], що істотно як для митних, так і 

для будь-яких офіційно-ділових документів загалом. 

Формування текстової площини з усталених та змінних компонентів 

призводить до формування анкетованої форми документа, «згорнутого тексту у 

вигляді номінацій родовидової відповідності» [139, с. 21], що спрямовано 

насамперед на здійснення оперативних директив прагматичних цілей подібного 

роду текстів, а саме збирання потрібних для митної справи даних. Така 

організація текстової площини «обумовлює високий ступінь інформативної 

ємності тексту завдяки стисненню висловлювання та можливості його 

дешифрування» [139, с 17]. 

Постійні компоненти АМД утворюють складну систему керівної 

інформації, де задані мовні одиниці виконують не лише інформативну 

функцію, але й перформативну, детермінуючи хід думок адресата і 

прогнозуючи відбір змінних складових тексту документа. Завдяки такій 

текстовій організації «різноманітність та обсяг лексичних мікросистем 

ставиться у пряму залежність від домінант, представлених у постійній частині 

формуляра». Лексичне наповнення компонентів тексту лімітується «цільовою 

настановою його укладання» [108, с. 192], прагматичними завданнями, які 

стоять перед конкретним документом. 

Постійні складові мають обмежену сполучуваність зі змінними, що 

звужує діапазон мовних засобів, потрібних для заповнення реципієнтом 

текстової площини документа. У результаті одержання змінних компонентів від 

адресата в текстовій площині утворюється свого роду «фрагмент модуля» 
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[86, с. 264] – підблок, об’єднаний тематичним, лексичним та граматичним 

зв’язком двох його фрагментів (постійного та змінного). 

Розглянемо детальніше, як відбувається процес лексичної наповнюваності 

тексту англійськомовного митного документа із заданими специфічними 

домінантами в кожному окремому випадку. 

Лексичне наповнення тексту документа Weight List спрямоване на 

фокусування в межах вагових характеристик вантажу й даних для їх отримання 

(«Marks And Nos» – маркування., «Descriptions/Art.Nos.» – опис, «Packages», 

«Packing Specification» – пакування, «Total» – загальна вага, «G.W.» – вага 

брутто, «N.W.» – вага нетто, «T.W.» – загальна вага). У документі Certificate of 

Origin – дані про походження товару («Origin criterion» – критерії визначення 

походження, «Certificate» – сегмент документа із даними експертизи щодо 

походження вантажу). У тексті Certificate of Quality в лексичному плані увага 

зосереджена на даних, пов’язаних із якістю товару («Chemical formula» – 

хімічна формула, «Chemical composition of product» – хімічний склад продукту, 

«Name of parameter» – назва параметра, «This certificate certifies that» – що 

засвідчує сертифікат). 

У тексті документа Phytosanitary Certificate такими специфічними 

координатами є дані про характеристики товару з урахуванням його 

фітосанітарного стану («Botanical name of plants» – ботанічна назва рослини, 

«Plant Quarantine Department» – відділ з питань карантину рослин, 

«Disinfestation and/or disinfection treatment» – дезінфекція, «Treatment» – 

лікування, «Chemical (active ingredient)» – хімічний (активний інгредієнт), 

«Duration and temperature» – тривалість та температура, «Concentration» – 

концентрація). 

Постійний формат документів Customs Declarations сприяє відбору 

мовних одиниць у межах таких специфічних домінант, як: 

1) персональні дані декларанта: «Name» – ім’я; «Birth date» – дата 

народження; «Passport issued by», «Passport number» – паспортні дані; «The 

purpose of this trip» – цілі подорожі; «currency or monetary instruments» – дані 
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про ввезення та вивезення готівкових грошових коштів і документів (векселі, 

банківські чеки, цінні папери) на суму більш ніж 10 000 $; 

2) інформація, яка стосується процесу декларування товарів і коштів, що 

ввозяться та вивозяться через кордон: «Declare all articles», «Description of 

Articles», «Value» – опис товарів з їх приблизною вартістю у валюті; «Duty» – 

мито, яке необхідно сплатити у разі перевищення суми, що дозволена для 

провезення; «Agricultural and Wildlife Products» – перелік сільськогосподарської 

продукції та дикої рослинності, що заборонена до ввезення та вивезення через 

кордон. 

Cargo declaration обмежує лексичне наповнення в рамках, де особливими 

координатами виступають: 

1) необхідні детальні дані про вантажовідправника та 

вантажоодержувача, умови постачання товару («Shipper» – вантажовідправник, 

«Consignee» – вантажоодержувач, «Transport Details» – транспортні деталі, 

«Airport of destination» – аеропорт призначення, «Airport of Departure» – 

аеропорт вильоту); 

2) інформація щодо необхідних для декларування характеристик вантажу 

(«Nature and Quantity of Goods» – тип та кількість товарів, «Proper Shipping 

name» – назва вантажу, «Packing group», «Packing inst.» – тип пакування, «Class 

or Division» – клас чи підклас вантажу, «Quantity and type of Packing» – 

кількість і тип пакування). 

Для комерційних митних документів Invoice та Proforma-Invoice такими 

домінантами стають: 

1) дані про умови постачання («Buyer» – покупець, «Contract» – номер 

контракту, «Terms of Delivery» – умови постачання, «Despatch Date» – дата 

відправлення, «Method of shipment» – спосіб доставки, «Shipping Marks» – 

відмітки про транспортування); 

2) необхідні дані для визначення ціни та митної вартості вантажу 

(«Description/Description & Specification» – опис та специфікація, «Quantity» – 

кількість, «Price/Unit Price» – ціна/ціна за одиницю, «Net Weight» – вага нетто, 
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«Gross Weight» – вага брутто, «Size» – розмір, «Net total» – чистий підсумок , 

«VAT@ %» – ПДВ, «Total due»/«Total Amount» – підсумок/загальна сума). 

Специфічними координатами лексичної наповнюваності документа ATA 

Carnet виступають: «Intended use of Goods» – передбачуване використання 

товарів, «The Carnet may be used in the following countries» – список країн, де 

документ ATA Carnet є дійсним, «Visits» – візит, «Transits» – транзит, 

тимчасове перебування. Як бачимо, в кожному окремому жанрі 

англійськомовної митної документації існує свій набір лексичних мікросистем, 

які функціонують строго в інтересах прагматичної спрямованості документа. 

Складаючись із відтворюваних та специфічних для кожного окремого жанру 

детермінант, саме вони обумовлюють лексичне заповнення змінних 

компонентів документів АМД-комплексу, і визначає такий відбір «семантико-

смислова домінанта жанру» [93, с. 10]. 

Мова АМД-текстів – це змішана, різнорідна єдність, в 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. 

Взаємодія кількох лексичних пластів має вигляд дифузного явища, де «першу 

скрипку» відіграє саме спеціальна лексика, оскільки вона виформовує 

своєрідний характер такого роду текстів, сприяє створенню стилю, властивого 

саме міжнародно-правовим документам [102, с. 37]. Нові дослідження, що 

стосуються лексичного зрізу офіційно-ділових текстів, підтверджують 

домінантний характер спеціальної, термінологічної лексики в таких текстах 

[22, с. 24], [93, с. 9]. 

Як показує наше дослідження, специфіка спеціальних одиниць, що 

використовуються в англійськомовних митних текстах, полягає в їхній 

близькості до загальновживаної лексики. Це пояснюється орієнтацією даних 

текстів на «середнього» адресата, їх суто прагматичними настановами, а саме 

прагненням спростити подачу професійно складних понять. 

У комплексі АМД виділяються декілька рядів спеціальної лексики: 
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– митна лексика («declaration», «declare», «border protection», «duty-free 

exemption», «customs form», «tax or customs disposition», «customs personnel», 

«U.S. Customs and Border Protection», «CBP officers»), яка представлена 

основними поняттями митної справи для оформлення митних документів; 

– економічна термінологія («in cash», «commercial merchandise», 

«currency or monetary instruments», «personal or cashier’s checks and stocks and 

bonds», «travelers checks», «current rate», «retail value», «invoice», «promissory 

notes», «payment orders»), за допомогою якої обговорюються умови накладання 

мита і транспортування грошової маси, цінних паперів через кордон; 

– незначним чином юридична термінологія («legal», «civil penalties 

and/or criminal prosecution», «illegal importation»), за допомогою якої адресату 

(декларанту) повідомляють про відповідальність у разі надання неправдивої 

інформації в ході заповнення документа; 

 – ділові стандарти (штампи, кліше), що функціонують задля створення 

необхідної «тональності», властивої мові офіційно-ділових текстів («may be 

subject to administrative or criminal penalties», «I hereby declare», «the information 

enclosed in this form»); 

– абревіатури та скорочення. 

До спеціальної термінології приєднується також суттєвий, як для митних 

документів, пласт номенклатурної лексики: номенклатура установ («BIOTEK 

LTD», «HIGH HOPE INT’L GROUP JIANGSU MEDICINES@ HEALTH», «OST 

TRADING LTD, SOM GROUP SAN. TIC. A. S.», «TOV AGROROS»), номенклатура 

найменувань товарів («CHINESE TOBACCO GRADE CVWCL3BL», «micronized 

marble», «super white cement», «SOM dolomite», «SOM colored granule», «hard 

gelatin capsules»), назви рослин («SUNFLOWER HYBRID SEEDS»), тварин). 

Вживання таких різноманітних шарів спеціальної лексики пояснюється 

необхідністю під час складання митної документації встановити або надати 

загальні характеристики товару (номенклатурний номер, вагові дані, кількість 

тощо), визначитися з умовами його постачання, окреслити режим вивезення та 

ввезення грошової маси в момент перетину кордону, встановити юридичні 
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рамки відносин адресата – адресанта, щоб запобігти порушенням закону. У 

відсотковому співвідношенні склад кожного лексичного ряду в текстах 

англійськомовних митних документів представлений нерівномірно, оскільки 

розподіл лексичних шарів обумовлюється такими важливими факторами, як 

«жанр документа; тематика питання; цільова настанова документа 

(комунікативне завдання)» [77, с. 95]. У результаті ретельного аналізу 

фактичного матеріалу нами було встановлено, що пласт митної термінології 

пронизує всі тексти цього комплексу та співіснує з іншими рядами спеціальної 

лексики в кожному окремому випадку по-різному. 

Наприклад, у текстах таких документів, як: Customs Declaration, Cargo 

Declaration, ATA Carnet, Certificate of Origin, Certificate of Quality, 

Phitosanitary Certificate – це взаємодія митної термінології з економічною та 

юридичною. У жанрах АМД Invoice та Proforma-Invoice, де комунікативним 

завданням є встановлення вартості товару та мита, яке треба сплатити, 

наявність митної лексики зовсім низька, характерно переважання економічної 

термінології та повна відсутність юридичної. Подібне специфічне балансування 

рядів спеціальної лексики в межах континууму тексту документа з можливим 

домінуванням одного або кількох з них формує особливий «колорит» у 

кожному окремому випадку. І як показує аналіз, першочерговим фактором 

такої зміни відсоткового співвідношення шарів спеціальної лексики в цих 

текстах стає жанрова належність документа. 

Стрижнем спеціальної лексики АМД-комплексу 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» etc. Митні терміни як 

«номінативні лексичні одиниці (слова або словосполучення) митної 

терміносистеми, що приймаються для точного найменування спеціальних 

понять і вимагають чіткої дефініції» [55, с. 14], в масиві текстів АМД 
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виступають тією об’єднуючою складовою, яка перетворює цей пакет 

документів на єдиний комплекс, виконуючи не лише номінативно-дефінітивну, 

а й системотвірну функцію водночас. 

Частота використання митних термінів у розглянутих нами зразках 

масиву АМД різниться залежно від жанру документа. Максимальна насиченість 

таких лексичних одиниць спостерігається в центральних жанрах даного 

комплексу – в митних деклараціях (Customs Declaration, Goods/Cargo 

Declaration) – 6,4–6,3%, мінімальна – в периферійних митних документах 

(Invoice, Proforma-Invoice) – 1,3–1,4%. Більш детально відсоткове 

співвідношення митної термінології в АМД-комплексі представлено в табл. 2.6. 

Таблиця 2.6. 

Використання митної термінології в текстах АМД 

 

Назва документа Відсоткові показники 

Customs Declaration 6,4% 

Goods/Cargo Declaration 6,3% 

ATA Carnet 6,1% 

Certificate of Origin 5,2% 

Phytosanitary Certificate 5,8% 

Quality Certificate  1,7% – 2,2% 

Weight List 3,5% 

Invoice 1,4% 

Proforma-Invoice 1,3% 

 

Спираючись на класифікацію митної термінології з урахуванням ступеня 

універсальності та специфічності, яку запропонувала В. Н. Дейнека [55, с. 9] з 

виокремленням трьох груп термінів: універсальних, унікальних та 

концептуально-авторських, можна стверджувати, що в комплексі АМ 
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документів використовуються суто універсальні митні одиниці, оскільки вони 

репрезентують базову загальновживану митну лексику. 

Спрямованість на використання митної лексики, максимально 

наближеної до загальновживаної, відсіювання достатньо складних термінів у 

ході формування текстової площини документа викликано бажанням 

полегшити сприйняття постійної інформації декларантом/непрофесійно 

підготовленим реципієнтом та спростити процес співвіднесення заданих 

компонентів тексту документа зі змінними (даними адресата). Така тенденція 

характерна для цього комплексу документів, оскільки поява незнайомих, 

складних для адресата термінів може призвести до труднощів з декодуванням 

заданої інформації і, як наслідок, отримання в ході заповнення текстової 

площини неправильних даних. 

В англійськомовних митних текстах для стислої передачі професійно 

значущої інформації достатньо широко застосовуються абревіатури та інші 

скорочення. Серед таких «різнорідних утворень вторинної номінації» [55, с. 12] 

в АМД найбільш поширені: 

1) ініціальна абревіація: «CBP» – Customs and Border Protection; «OMB» 

– Office of Management and Budget; «CFR» – Cost and Fright; «L/C» – Letter of 

Credit, «US» – United States, «USD» – US dollar, «VAT» – value added tax, «G.W.» 

– gross weight, «N.W.» – net weight, «T.W.» – total weight, «MT» – metric ton, 

«LTD» – limited, «Nos» – number of packages, «USCIB» – U.S. Communications 

Intelligence Board/Intelligence Community (комітет США по розвідці засобами 

зв’язку), «FOB» – Free on Board etc.; 

2) складноскорочені слова, в яких для скорочення використовуються 

приголосні (перша та середня; перша, середня та остання; перша, дві середні та 

остання) з характерною їх ознакою – здатністю повністю відтворюватися в 

усному мовленні: «kgs» – kilograms, «pcs» – pieces, «eqpt» – equipment, «MKS» – 

marks; 
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3) усічення: «Corp.» – corporation, «Mar.» – March, «Jan.» – January, 

«Nov.» – November, «ident.» – identification, «exp.» – export, «imp.» – import, 

«tel.», «fax» etc.; 

4) абревіатури, які є словесно-усіченими утвореннями: «Incoterms» – 

International commerce terms; 

4) утворення змішаного типу: «U.S. Customs and Border Protection», 

«CBP officers», «CBP Supervisors», «CBP form», «U.S. residents», «U.S. dollars», 

«OMB control number», «FinCEN» – Financial Crimes Enforcement Network etc. 

Під час заповнення змінних компонентів митної документації також 

використовуються різного роду позначення організацій та компаній: «OST 

Trading LTD», «Biotek LTD», «ARDI KAKAO LTD»; загальновживані скорочення 

адресних даних: Texas – «TX.», California – «CL.», Kansas – «KS.», Alabama – 

«AL.», Washington – «W.A.», Ukraine – «UA», United States – «US», United 

Kingdom – «UK», European Union – «EU» etc. 

Серед широкого спектру представлених в англійськомовних митних 

документах складноскорочених назв та понять виокремлюються три типи 

скорочень: 

1) текстові – представляють добре відомі адміністративно-управлінські 

скорочення, тобто стандартні офіційно-ділові «утворення вторинної номінації» 

(«Reg. no/Nos./No.» – number/numbers, «pcs» – pieces, «St.» – street, «Tel.», 

«Fax.», «Apr.» – April, «Sept.» – September, «Oct.» – October); 

2) термінологічні – формулюють скорочену форму багатокомпонентних 

термінологічних понять («CBP officers», «U.S. Customs and Border Protection», 

«CBP form», «U.S. or foreign equivalent»); 

3) технічні – у скороченому вигляді відображають різноманітні 

зашифровані характеристики вантажу, номенклатурні номери товарів («LC#: 

MD108308NSOO121», «GB14536.1-1998, 14536.2-1998», «PUMA 230 M», «HTS 

Classification: 8530.10»). 

Основне завдання кожного з таких утворень – економізація текстового 

простору. Але термінологічним скороченням властива ще одна суттєва функція. 
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Подібні лексичні утворення мають передавати складні термінологічні поняття в 

спрощеному варіанті. Виконуючи роль «більш економних» субститутів 

багатоскладових слів, вони ще й зберігають рівноцінне значення повної 

полікомпонентної термінологічної одиниці з отриманням полегшеної для 

сприйняття форми. 

Як показує аналіз фактичного матеріалу, в комплексі АМД під 

термінологічне скорочення підпадають лише багатокомпонентні терміни, 

оскільки однокомпонентні терміни такого спрощення не потребують завдяки 

своїй однозначності та зручності у використанні. 

Певний інтерес становить використання абревіатури «CBP» в 

пасажирській декларації США, яка зустрічається в цьому документі 

неодноразово, у різних поєднаннях: «CBP officer» – Customs and Border 

Protection officer; «CBP form» – Customs and Border Protection form; «CBP 

Supervisors» – Customs and Border Protection Supervisors. Така структурна 

трансформація зі збереженням однакової редукованої частини в кількох 

лексичних одиницях є не лише більш «економною», спрощеною формою подачі 

важливої інформації. Дія подібного роду модифікованих скорочених форм у 

форматі документа, безумовно, спрямована і на стандартизацію та уніфікацію 

текстової площини в результаті своєї багаторазової відтворюваності в межах 

тексту документа. Однозначність скороченої частини в процесі дешифрування 

документа забезпечує наявність повної полікомпонентної лексичної одиниці на 

початку тексту документа («U.S. Customs and Border Protection»). 

Подібні закономірності у використанні абревіатур, коли функціонування 

скорочення одночасно супроводжується його повною формою, в текстах 

офіційно-ділових документів є типовими, оскільки дозволяють реципієнту в 

момент заповнення документа в разі потреби звернутися до його первинної 

структури та відтворити в пам’яті всі скорочені елементи лексичної одиниці. 

До специфічних лексичних засобів, які сприяють спрощенню подачі 

інформаційного матеріалу та стандартизації цього комплексу, можна 

зарахувати кліше. У нашому випадку йдеться про усталені словосполучення, 
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що постійно відтворюються в текстах АМД, закріплюються як шаблони, тим 

самим забезпечуючи «амбівалентну передачу інформації» [39, с. 89]. 

Ділові кліше – достатньо продуктивний сегмент лексичного складу 

багатьох офіційно-ділових текстів: декларацій, контрактів, договорів, ділових 

угод тощо. У масиві АМД використовуються два типи стійких лексичних 

конструкцій: 

1) загальновживані ділові (канцелярські) кліше, характерні для офіційно-

ділового спілкування взагалі; 

2) лексичні одиниці, які отримали цей статус завдяки постійній 

відтворюваності паралельно в двох або більше документах АМД-комплексу. 

Застосовування подібних готових формул забезпечує швидке, практично 

автоматизоване прочитання цілого пакета англійськомовної митної 

документації з акцентуванням уваги реципієнта на більш суттєвих деталях, 

сприяючи стереотипізації усього комплексу АМД. 

Як показує аналіз фактичного матеріалу, для цього масиву характерне 

вживання типових для АМ документів словосполучень, що мають тенденцію 

багаторазово повторюватися в готовому вигляді та закріплюються, як 

стандартні опорні лексичні одиниці, наприклад у комплекті англійськомовної 

митної документації на певний вантаж. 

Так, вираз Marks and Nos, відтворюючись у документах Certificate of 

Origin, Weight List, Invoice [див. додатки Е, З, К], демонструє приклад свого 

перетворення на готову формулу, яка стає своєрідним кодом для отримання 

необхідних позначок та нумерації вантажу. 

Подібне відбувається і з виразом Description of packages, що паралельно 

використовується і в Phytosanitary Certificate, і в Certificate of Origin, і в Weight 

List [див. додатки Ж, Е, З], тим самим набуваючи формату шаблона цього 

комплексу для отримання даних щодо опису пакування. 

До сталої конструкції АМД-масиву, що утворює окремий підблок та 

одночасно зустрічається в кількох документах Proforma-Invoice, Certificate of 

Origin, Invoice [див. додатки Л, Е, К], можна зарахувати й вираз Gross Weight. 
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Неодноразово повторюючись, він закріплюється як стале словосполучення і в 

цьому пакеті документів набуває статусу готової формули для отримання 

вагових характеристик вантажу. 

Такі лексичні одиниці є стійкими виразами-маркерами, що сигналізують 

про стандартну ситуацію та сприяють утворенню стійкого фрагмента в межах 

одного пакета митних документів на конкретний вантаж. 

В текстах АМД спостерігається паралельне використання й таких 

шаблонів: 

«Introducing merchandise without the applicable declaration, permits, or duty 

payment may be subject to administrative or criminal penalties» 

[див. додаток В 9, c. 255]; 

«Failure to comply in all respects with the applicable Dangerous Goods 

Regulations may be in breach of the applicable law, subject to legal penalties» 

[див. додаток Д 6, c. 265]; 

«I have read the information enclosed in this form, I hereby declare that the 

content of this consignment is fully and accurately described above the proper 

shipping name» [див. додаток Д 5, c. 264]; 

«Failure to declare such items to a Customs and Border Protection Officer / 

Customs and Border Protection Agriculture Specialist/Fish and Wildlife Inspector 

can result in penalties and the items may be subject to seizure» 

[див. додаток В 1, c. 247]. 

Наведені приклади ілюструють виклад стандартної інформації в 

однотипних ситуаціях, спрямованих на окреслення правової сторони відносин 

адресата й адресанта в АМД-текстах завдяки вживанню кліше. Використання 

кліше в подібних випадках сприяє точному, зрозумілому формулюванню 

легітимних рамок митного процесу, унеможливлює амбівалентність змісту, що 

досить важливо з юридичного боку оформлення документа. 

Серед різноманітних сталих зворотів АМ документів зустрічаються також 

стандартні канцелярські вирази, характерні для будь-якої офіційно-ділової 

документації, наприклад: «in accordance with», «according to», «accurately 
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described above». Їх використання перевірено неодноразовим вживанням у 

писемних ділових текстах, тому сприймається адресатом достатньо природно, 

як будь-які звичайні вирази, що формують характерні для офіційно-ділового 

стилю спілкування мовні конструкції. 

Отже, можна констатувати, що синхронне вживання формульних та 

сталих словосполучень є одним зі специфічних та ефективних засобів 

спрощення подачі інформації в АМД-комплексі, який полегшує обробку тексту 

реципієнтом. 

Аналіз фактичного матеріалу підтверджує, що ділові стандарти 

пронизують увесь масив АМД-текстів, виконуючи низку конкретних завдань: 

1) представляють уніфіковану частину цього комплексу; 

2) сприяють створенню необхідного стилістичного ефекту (офіційність, 

точність, консерватизм); 

3) забезпечують недвозначне сприйняття даних; 

4) слугують стандартами-маркерами задля оформлення типових ситуацій; 

5) уможливлюють утворення типових фрагментів – підблоків у межах 

одного пакета документів на певний вантаж. 

Вживання одних і тих самих лексичних виразів, які багаторазово 

відтворюються в усталеній формі в документах задля оформлення конкретного 

вантажу, також вирішує проблему доступності мовних засобів, сприяє 

уникненню зайвих, несуттєвих подробиць. Крім того, така регулярна 

відтворюваність окремих готових сталих зворотів у межах цього комплексу 

демонструє унікальні спільні характеристики АМ документів на лексичному 

рівні та доводить спорідненість текстів, їх належність до одного системного 

текстового масиву. 

Загалом аналіз лексичного складу АМД дозволяє нам зробити такі 

висновки: 

– спрямованість текстів АМД на отримання стислої, конкретної 

інформації проявляється на кожному кроці відбору лексичних одиниць; 



163 
 

, 

– АМД-тексти мають багатокомпонентний лексичний склад, його ядро 

становить спеціальна лексика, яка надає текстові документа необхідного 

«колориту»; 

– балансування лексичних шарів у форматі конкретного документа 

залежить від жанру та його комунікативних цілей; 

– характерною ознакою даного комплексу є ділові кліше, які 

функціонують задля стандартизації та уніфікації АМД-масиву. 

Сприйняття, розуміння та інтерпретація англійськомовного митного 

тексту передбачають не лише сприйняття та переробку складного синтезу 

морфологічного, синтаксичного та лексичного рівнів. Особливе значення для 

здійснення прагматичних настанов документа має специфіка структурної 

організації таких текстів. Тому цілком доцільним є аналіз механізмів 

функціонування структурного устрою АМД-текстів, формування 

прагматичного потенціалу та опису когнітивної організації цього комплексу, 

що й буде розглянуто в наступному розділі. 

 

Висновки до другого розділу  

 

1. У межах офіційно-ділового дискурсу існує складна й різноманітна 

система жанрів. Динамічний характер жанрової системи обумовлений 

постійною появою все нових напрямків ділової діяльності людства, це 

призводить до того, що вченим не вдається створити чітку загальноприйняту 

класифікацію жанрів офіційно-ділової комунікації. У такому разі процес 

створення нових жанрів безупинний. 

2. АМД-масив діє як єдиний комплекс, що представлений певними 

жанрами: 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 
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(Proforma-Invoice) – до виду комерційних документів; АТА карнет (ATA 

Carnet) – до виду митних документів, що забезпечують пільгове 

оподаткування. Процес відокремлення одного жанру від іншого відбувався за 

наявності таких домінантних ознак, як: комунікативна мета, типовий зміст, 

формально-композиційна структура жанру та мовні особливості тексту 

документа. Поступове уточнення специфіки жанрів митної документації 

показало, що сертифікати й комерційні митні документи слід вважати оцінно-

інформативними жанрами, а митні декларації та АТА карнет – інформативно-

регулятивними. 

3. Формування польової структури АМД дозволило представити цей 

комплекс у вигляді моделі з ядерною, приядерною та периферійною зонами. 

Ядро становлять декларації та АТА карнет – документи, що максимально 

володіють регулятивною функцією і домінують у системі відповідних текстів. 

Приядерну зону формують тексти англійськомовних митних документів, які 

спрямовані на виконання другорядних функцій у митному процесі з 

можливістю отримання легітимних повноважень, релевантних центральним 

жанрам цього комплексу (Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate). 

Периферійна зона включає АМ документи, що виконують суто додаткові 

функції в митному процесі, їхнє існування неможливе без ядерних жанрів. 

Створення польового конструкту довело системний характер АМД-масиву і 

дозволило встановити ієрархію текстів у межах комплексу. 

4. Аналіз морфологічного рівня дав змогу розкрити ряд тенденцій, 

властивих текстам АМД-масиву, серед них – номінативний та 

деперсоніфікований характер більшості документів комплексу. У ході 

дослідження характерним для основної частини АМД-текстів виявилося 

незначне вживання дієслівних форм. Виняток становили центральні 

інформативно-регулятивні жанри комплексу – декларації – митні документи з 

комбінованою структурою. У композиційному плані ці документи 

відрізняються наявністю інструктивної частини, яка розташовується поза 

анкетним фрагментом і виконує особливу функцію для його формування. 
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Інструктивна частина декларацій пронизана дієслівними формами, які своїм 

завданням мають вплинути на дії декларанта в ході формування основної 

анкетної частини документа. 

5. Англійськомовні митні документи характеризуються специфічною 

синтаксичною будовою. Особлива організація анкетних частин АМ документів 

виформовується з усталених (тема) та змінних компонентів (рема) тексту. 

Процес додавання змінних сегментів тексту та їх поєднання з незмінними 

відбувається на рівні свідомості реципієнта, на зразок простого речення з 

униканням дієслівної форми to be, де незмінні компоненти стають 

спеціальними імпульсами для подальшого формування синтаксичного цілого. У 

текстовій площині фіксуються лише інформативно значущі для митного 

процесу фрагменти. Інструктивна частина декларацій представлена 

синтаксично-складними одиницями, характерними для більшості текстів 

офіційно-ділового дискурсу. 

6. Лексичний зріз АМД-масиву представлений кількома рядами лексики, 

балансування яких прямо залежить від жанрової належності документа. 

Стрижнем лексичного складу виступає митна термінологія, відсоткове 

співвідношення якої варіюється від максимального – в центральних жанрах 

(деклараціях, АТА карнет), до мінімального – в периферійних (інвойс, 

проформа-інвойс). Особливу роль для формування стислої подачі даних у 

форматі АМ документів відіграють абревіатури та скорочення, які 

об’єднуються в три групи: текстові, термінологічні й технічні. 

Основні положення цього розділу висвітлено в працях [154, 155, 156, 

157]. 
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РОЗДІЛ III  

КОГНІТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ПАРАМЕТРИ  

АНГЛІЙСЬКОМОВНОЇ МИТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

3.1. Когнітивна організація англійськомовних митних документів 

 

3.1.1. Фреймова організація англійськомовної митної декларації 

 

Особливий інтерес для науковців становить дослідження інформаційних 

систем, що стоять за мовними знаками, а також процедур обробки інформації, 

що відбуваються в мисленні людини в кожний конкретний момент комунікації 

(Н. Д. Арутюнова [7, 9], Л. В. Бабіна [10], М. М. Болдирев [23], 

С. А. Жаботинська [61 – 67], І. Л. Жолоб [68], Ю. М. Караулов [81], А. О. Кібрік 

[84], К. Я. Кусько [101], М. Мінський [114], З. Д. Попова, І. О. Стернин [132], 

О. М. Санжарова [146], Т. О. Ширяєва [2006, 2007, 2008, 2013], Ch. J. Fillmore 

[230, 231], R. W. Langacker [240, 241]). 

Виокремлення нами в першому розділі роботи додаткового фрейму 

«Транспортування» в системі фреймів ділового дискурсу дозволяє 

репрезентувати базисні пропозиціональні схеми, які використовуються для 

аранжування інформації з метою активації знань людини в процесі створення 

англійськомовної митної документації. 

У складі єдиного цілого (а саме в межах фрейму «Транспортування») такі 

схеми застосовуються, як «свого роду лекала» [63, с. 54], в момент ділової 

комунікації. 

Згідно з С. А. Жаботинською [64, c. 360] фрейми формуються 

пропозиціональними схемами, а тип схеми визначається її належністю до 

конкретного фрейму. Репрезентація інформації в англійськомовній митній 

декларації відбувається за допомогою предметного, акціонального, посесивного 

та ідентифікаційного фреймів. 



167 
 

, 

Предметний фрейм включає набір пропозицій, де ознака поєднується з 

предметом імпліцитною зв’язкою є/існує (is/exist). Для формування митного 

документа Customs Declaration предметні пропозиціональні схеми мають 

декілька варіантів. Розглянемо їх детальніше: 

 Квантитативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є СТІЛЬКИ – кількість»: 

ХТОСЬ («Number of family members») є СТІЛЬКИ (2, 3, 4 особи); 

ЩОСЬ («Number of accompanied baggage») є СТІЛЬКИ (вага/PKG) 

[див. додаток В 7, с. 253]; 

ЩОСЬ («Countries visited in last six days») є СТІЛЬКИ (кількість країн) 

[див. додаток В 11, с. 257]; 

ЩОСЬ («Wine») є СТІЛЬКИ (вага/«liters»); 

ЩОСЬ («Beer») є СТІЛЬКИ (вага/«liters»); 

ЩОСЬ («Cigarettes») є СТІЛЬКИ (кількість штук/«cigarettes»); 

ЩОСЬ («Tobacco») є СТІЛЬКИ (вага/«kilograms») [див. додаток В 2, с. 248]; 

ЩОСЬ («Description of articles») є СТІЛЬКИ (цінність/вартість/«value») 

[див. додаток В 1, с. 247]; 

ЩОСЬ («Net mass») є СТІЛЬКИ (вага/41,5) [див. додаток Д 1, с. 258]; 

 Темпоральна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТОДІ – час»: 

ЩОСЬ («Entry date») є ТОДІ (час в’їзду в країну) [див. додаток В 6, с. 252]; 

ЩОСЬ («Date of arrival») є ТОДІ (прибуття в країну/Day/Month/Year) 

[див. додаток В 7, с. 253]; 

ЩОСЬ («Intended length of stay in Korea») є СТІЛЬКИ (період перебування в 

країні) [див. додаток В 6, с. 252]; 

ЩОСЬ («Date of exportation») є ТОДІ (дата вивозу) [див. додаток Д 4, с. 263]; 

 Локативна схема « ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТАМ»: 

ЩОСЬ («address in Japan») є ТАМ (адреса проживання) 

[див. додаток В 8, с. 254]; 

ЩОСЬ («address in Indonesia») є ТАМ (адреса проживання) 

[див. додаток В 7, с. 253]; 
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, 

ЩОСЬ («country of residence») є ТАМ (адреса проживання) 

[див. додаток В 1, с. 247]; 

ЩОСЬ («Port of export») є ТАМ (порт експорту) [див. додаток Д 4, с. 263]; 

 Кваліфікативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТАКЕ – якість: 

ЩОСЬ («purpose of trip») є ТАКЕ («official/business») [див. додаток В 5, с. 251]; 

ЩОСЬ («purpose of trip») є ТАКЕ («personal/business») 

[див. додаток В 7, с. 253]; 

ЩОСЬ («purpose of trip») є ТАКЕ («sightseeing/business/visiting friend») 

[див. додаток В 6, с. 252]. 

Формування ідентифікаційного фрейму відбувається за допомогою 

таких пропозиціональних схем: 

 Схема персоніфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ 

–класифікатор» 

ЩОСЬ («Family name») є ЩОСЬ (прізвище) [див. додаток В 1, с. 247]; 

ЩОСЬ («Given or first name») є ХТОСЬ (ім’я особи) [див. додаток В 6, с. 252]; 

ЩОСЬ («city») є ЩОСЬ (назва міста) [див. додаток В 1, с. 247]; 

ХТОСЬ («Product owner») є ХТОСЬ (дані про власника вантажу) 

[див. додаток Д 5, с. 264]; 

  Схема специфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – 

специфікатор» 

ЩОСЬ («Nationality») є ЩОСЬ (національність особи) 

[див. додаток В 7, с. 253]; 

ЩОСЬ («occupation») є ЩОСЬ (рід занять) [див. додаток В 8, с. 254]. 

Виокремлення акціонального фрейму відбувається «на основі 

пропозицій, що включають предмет-агенс та акт, що ним виконується» 

[64, с. 360]. Структурування інформаційного простору для формування 

англійськомовних митних декларацій відбувається з додаванням таких 

акціональних схем: 

 Схема стану/процесу «ХТОСЬ/ЩОСЬ – агенс діє»: 

ХТОСЬ («I/We») – агенс діє («am/are bringing») [див. додаток В 1, с. 247]; 
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, 

ХТОСЬ («I») – агенс діє («declare») [див. додаток Д 6, с. 265]; 

 Схема каузації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – каузатор робить ЩОСЬ – фактитив»: 

ХТОСЬ («I») – агенс діє («have read information on the reverse side and have made 

the truthful declaration») [див. додаток В 7, с. 253]. 

Фіксуються 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» 

[див. додаток В 9, с. 255]; «If the consignment consist of more than one UN Number 

in a single shipping container, segregation checks will need to be done before 

acceptance» [див. додаток Д 1, с. 259]; «темпоральних слотів» [64, с. 361]: 

«Number of days you are staying in Mexico ____» [див. додаток В 9, с. 255]. 

Для моделювання інформаційного простору в момент формування 

англійськомовних митних декларацій відмінною стає наявність пропозицій 

посесивного фрейму: 

 Схема власності «ХТОСЬ/ЩОСЬ – власник має ХТОСЬ/ЩОСЬ –

власність»: 

ХТОСЬ («You») – власник має ЩОСЬ («have any unaccompanied article») – 

власність [див. додаток В 8, с. 254]; 

ХТОСЬ («I/We») – власник має ЩОСЬ («have commercial materials») – власність 

[див. додаток В 2, с. 248]; 

Предметні, ідентифікаційні, акціональні та посесивні пропозиціональні 

схеми поєднуються в різні конфігурації, специфіка яких варіюється залежно від 

особливостей структури конкретної митної декларації (пасажирської або 

вантажної). 

Типовою для структуризації інформації вступних частин текстів Customs 

Declaration і Cargo Declaration стає переважна кількість предметних та 

ідентифікаційних схем, які забезпечують виклад загальних інформативних 

даних про персону/вантаж. Для репрезентації інформації в інструктивних 

сегментах цих документів найбільш характерними стають акціональні 

пропозиціональні схеми. 
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Модифікація пропозиціональних схем в основних частинах текстів таких 

митних документів відрізняється. Для Customs Declaration – це конфігурація 

предметних, посесивних та акціональних схем, а для Cargo Declaration – 

предметних та ідентифікаційних пропозиціональних схем. 

 

3.1.2. Фреймова організація англійськомовних сертифікатів 

 

Аранжування інформації під час створення англійськомовних 

сертифікатів відбувається як наслідок синтезу предметних, ідентифікаційних та 

акціональних пропозиціональних схем. 

Предметний фрейм представлений набором таких пропозицій: 

 Квантитативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є СТІЛЬКИ – кількість»: 

ЩОСЬ («Quantity») є СТІЛЬКИ (кількість) [див. додаток Е 4, с. 270]; 

ЩОСЬ («Gross Weight and other quantity») є СТІЛЬКИ (кількість/вага) 

[див. додаток Е 3, с. 269]; 

ЩОСЬ («Quantity declared») є СТІЛЬКИ (кількість/«450 packages») 

[див. додаток Ж 4, с. 279]; 

ЩОСЬ («Quantity/Weight declared») є СТІЛЬКИ (кількість/задекларована вага) 

[див. додаток Й 2, с. 285]; 

ЩОСЬ («Packages») є СТІЛЬКИ (кількість/«416 BALES») [див. додаток З 1, 

с. 282]; 

 Темпоральна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТОДІ – час»: 

ЩОСЬ («Data of issue») є ТОДІ (дата видачи) [див. додаток Е 1, с. 267]; 

ЩОСЬ («Date of inspection») є ТОДІ (дата інспекції) [див. додаток Ж 4, с. 279]; 

 Локативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТАМ – місце»: 

ЩОСЬ («Place of origin») є ТАМ (місце походження/«Japan») 

[див. додаток Е 4, с. 270]; 

ЩОСЬ («Port of destination») є ТАМ (порт призначення/«Romania») 

[див. додаток Ж 4, с. 279]; 
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ЩОСЬ («Port of loading») є ТАМ (порт завантаження/«Russia») 

[див. додаток Й 3, с. 286]; 

ЩОСЬ («Port of discharge») є ТАМ (порт розвантаження) 

[див. додаток Й 3, с. 286]; 

 Схема способу буття «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ЯК – спосіб»: 

ЩОСЬ («Means of conveyance») є ЯК (транспортні засоби/«by vessel») 

[див. додаток Й 2, с. 285]; 

ЩОСЬ («Declared means of conveyance») є ЯК (задекларовані транспортні 

засоби) [див. додаток Ж 2, с. 277]. 

Формування ідентифікаційного фрейму відбувається за такими 

пропозиціональними схемами: 

 Схема персоніфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ 

– класифікатор»: 

ХТОСЬ («consignor») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса вантажовідправника) 

[див. додаток Й 2, с. 285]; 

ХТОСЬ («exporter») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса експортера) 

[див. додаток Е 4, с. 270]; 

ХТОСЬ («consignee») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса вантажоодержувача) 

[див. додаток Й 2, с. 285]; 

ХТОСЬ («name and address of exporter») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса 

експортера) [див. додаток Ж 1, с. 276]; 

 Схема специфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – 

специфікатор»: 

ЩОСЬ («treatment») є ЩОСЬ (лікування) [див. додаток Ж 2, с. 277]; 

ЩОСЬ («additional information») є ЩОСЬ (додаткова інформація) 

[див. додаток Ж 2, с. 277]. 

У більшості випадків схеми акціонального фрейму структурують 

інформацію на завершальному етапі створення документа. Представлені вони 

такими варіантами: 

 Схема стану/процесу «ХТОСЬ/ЩОСЬ – агенс діє»: 
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ХТОСЬ («I») – агенс діє (декларує/«declare») [див. додаток Е 8, с. 274]; 

ЩОСЬ («the declaration») – агенс (є/«is») [див. додаток Е 5, с. 271]; 

ХТОСЬ («you») – агенс (подаєш/«provide») [див. додаток Ж 3, с. 278]; 

 Схема каузації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – каузатор робить ЩОСЬ – фактитив»: 

ХТОСЬ («We») – агенс діє (виконали перевірку якості/«have performed the 

quality inspection») [див. додаток Й 3, с. 286]; 

ЩОСЬ («articles») – агенс діє (були інспектовані/«have been inspected») 

[див. додаток Ж 5, с. 280]; 

ЩОСЬ («the goods») – агенс діє (були вироблені/«were produced») 

[див. додаток Е 3, с. 269]. 

Аналіз такого виду англійськомовних митних документів, як сертифікати, 

показав, що для їх формування інформація організується переважно за 

допомогою предметного та ідентифікаційного фреймів, акціональні 

пропозиціональні схеми використовуються для структурування значно рідше. 

Для аранжування інформаційного простору вступних частин Certificate of 

Origin, Phytosanitary Certificate, Certificate of Quality, Weight List типовою стає 

модифікація предметних та ідентифікаційних пропозиціональних схем. 

Акціональні схеми застосовуються в комбінації з предметними та 

ідентифікаційними схемами і лише в момент формування заключних частин. 

Виняток становлять тексти документів Weight List, для створення яких 

акціональні пропозиціональні схеми не використовуються взагалі. Специфіка 

набору конфігурацій пропозиціональних схем у кожному з розглянутих текстів 

залежить від змісту, який піддається структуруванню. 

Аналіз фреймової організації АМ документів підтверджує той факт, що 

«предметний фрейм відіграє основоположну роль у формуванні частиномовних 

систем» [64, с. 360]. 

Трансформація ідентифікаційних пропозиціональних схем може виникати 

за рахунок зміни класифікаторів, які представляють різні для кожного випадку 

дані вантажоодержувача/вантажовідправника/експортера: 
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ХТОСЬ («Exporter’s business name, address, country») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, 

адреса експортера/«HENAN MINGSTAI AL. INDUSTRIAL CO., LTD, HENAN, CHINA 

451283)» [див. додаток Е 2, с. 268]. 

Варіації предметних пропозиціональних схем створюються переважно в 

результаті зміни кількісних показників у квантитативних схемах: 

ЩОСЬ («Quantity») є СТІЛЬКИ (кількість/задекларована вага/«17KG») 

[див. додаток Ж 2, с. 277]; 

у темпоральних схемах – часових показників: 

ЩОСЬ («Data») є ТОДІ (дата декларування/«May 27, 2010») 

[див. додаток Е 3, с. 269]; 

 у локативних схемах – місць походження вантажу/місць 

вантаження/розвантаження товару: 

ЩОСЬ («Place of origin») є ТАМ (місце походження/«Japan») 

[див. додаток Е 4, с. 270]; 

Схема способу буття може модифікуватися за рахунок зміни 

завершального елементу пропозиціонального ланцюга – способу існування 

предмета: 

ЩОСЬ («Means of conveyance») є ЯК (транспортні засоби/«by vessel») 

[див. додаток Ж 4, с. 279]. 

Особливістю пропозицій акціонального фрейму сертифікатів АМД-

комплексу слід вважати їхню здатність доповнюватися локативними 

слотами/«локативами» [64, с. 361]: 

ЩОСЬ («the goods») – агенс діє (були вироблені/«were produced») – ТАМ 

(«place of production/manufacture») [див. додаток Е 5, с. 271]. 

 

3.1.3. Фреймова організація АТА карнет 

 

Структурування інформаційної системи мислення в момент формування 

документа АТА карнет, як і у випадках із сертифікатами, – це процес інтеграції 
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предметного, ідентифікаційного та акціонального фреймів. Розглянемо 

приклади пропозиціональних схем цього виду АМ документів докладніше: 

Предметний фрейм поєднує такі пропозиціональні схеми: 

 Квантитативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є СТІЛЬКИ – кількість»: 

ЩОСЬ («Number of continuation sheets») є СТІЛЬКИ (кількість/0) 

[див. додаток М 3, с. 301]; 

 Темпоральна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТОДІ – час»: 

ЩОСЬ («Data») є ТОДІ (дата заповнення) [див. додаток М 1, с. 299]; 

ЩОСЬ («Place and date of issue») є ТОДІ (дата видачи) 

[див. додаток М 1, с. 299]; 

 Схема способу буття «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ЯК – спосіб»: 

ЩОСЬ («Means of transport») є ЯК (транспортні засоби/«by ship») 

[див. додаток М 2, с. 300]; 

 Локативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТАМ»: 

ЩОСЬ («address») є ТАМ (адреса власника) [див. додаток М 3 с. 301]; 

Формування ідентифікаційного фрейму відбувається такими схемами, 

як: 

 Схема персоніфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ 

– класифікатор»: 

ХТОСЬ («holder») є ХТОСЬ (дані про власника) [див. додаток М 3, с. 301]; 

 Схема специфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – 

специфікатор»: 

ЩОСЬ («Packaging details») є ЩОСЬ (номер, вид, маркування тощо) 

[див. додаток М 2, с. 300]; 

ЩОСЬ («Intended use of goods») є ЩОСЬ (подальше використання 

товару/«Exhibition and Fairs») [див. додаток М 3, с. 301]. 

Схеми акціонального фрейму представлені такими різновидами: 

 Схема стану/процесу «ХТОСЬ/ЩОСЬ – агенс діє»: 

ХТОСЬ («I») – агенс діє (декларую/«declare») [див. додаток М 2, с. 300]; 
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, 

ХТОСЬ («I») – агенс діє (підтверджую/«confirm») [див. додаток М 2, с. 300]; 

 Схема каузації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – каузатор робить ЩОСЬ – фактитив»: 

ХТОСЬ («The holder») – агенс діє (несе відповідальність/«to be held responsible 

for») [див. додаток М 1, с. 299]; 

ЩОСЬ («This Carnet») – агенс діє (може бути використаним/«may be used») 

[див. додаток М 1, с. 299]; 

ЩОСЬ («Identification marks») – агенс діє (були додані/«have been affixed») 

[див. додаток М 5, с. 302]; 

Поєднання цих пропозиціональних схем, що представляють предметний, 

ідентифікаційний та акціональний фрейми, структурує інформаційний простір 

у потрібному напрямку. Набір пропозицій змінюється залежно від заданої 

структури документа АТА карнет. 

Для аранжування інформації вступного блоку документа АТА карнет 

типовим стає застосування предметних та ідентифікаційних пропозиціональних 

схем. Акціональні схеми застосовуються для моделювання інформаційного 

простору основних та заключних частин таких документів. 

Акціональні пропозиціональні схеми для структуризації основної частини 

цього документа розширюються за рахунок уведення локативів (країн, де 

застосування цього документа є легітимним): 

ЩОСЬ («This Carnet») – агенс діє (може бути використаним/«may be used») – 

ТАМ («in the following countries: European Union» – перелік країн 

Європейського Союзу, де цей документ дійсний; «other countries» – перелік 

інших країн [див. додаток М 1, с. 299]. 

Кількість схем обмежено і на завершальному етапі формування 

інформаційного простору документа АТА карнет. Тут характерною стає 

структуризація інформації за допомогою конфігурацій предметних 

пропозиціональних схем із додаванням акціональних. 

Пропозиції акціонального фрейму доповнюються в таких блоках за 

рахунок локативних слотів: 
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ЩОСЬ («Identification marks») – агенс діє (були додані/«have been affixed») – 

ТАМ («as indicated in column 7 against the following No(s), at General List») 

[див. додаток М 5, с. 302]. 

Варіації предметних пропозиціональних схем отримуються у 

квантитативних схемах за рахунок зміни кількісних показників, у локативних 

схемах – при зміні адресних даних або даних про місце видачі документа, в 

темпоральних схемах – як результат фіксації дат під час заповнення або видачі 

документа, у схемах способу буття – під час фіксації транспортного засобу. 

Посесивні та компаративні фрейми для впорядкування інформаційного 

простору ATA Carnet не застосовуються. 

Відтворення подібних пропозиціональних схем впродовж усього АМД-

комплексу спрощує процес активізації мережної структури фрейму 

«Транспортування»: 

 Квантитативна схема предметного фрейму «ХТОСЬ/ЩОСЬ є СТІЛЬКИ – 

кількість»: 

ЩОСЬ («Quantity») є СТІЛЬКИ (кількість) [див. додаток Е 4, с. 270]; 

ЩОСЬ («Quantity of articles») є СТІЛЬКИ (кількість) [див. додаток В 5, с. 251]; 

 Локативна схема предметного фрейму «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТАМ»: 

ЩОСЬ («Place of origin») є ТАМ (місце походження/«Israel») 

[див. додаток Ж 2, с. 277]; 

ЩОСЬ («Place of origin») є ТАМ (місце походження/«Thailand») 

[див. додаток Ж 5, с. 280]; 

 Схема персоніфікації ідентифікаційного фрейму «ХТОСЬ/ЩОСЬ – 

ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ – класифікатор»: 

ХТОСЬ («Consignee») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса вантажоодержувача) 

[див. додаток Й 2, с. 285]; 

ХТОСЬ («Consignee») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса вантажоодержувача/«L 

M Importing company 3362 Wonderland Blvd. Toronto, Ontario M5B 1Y1») 

[див. додаток К 3, с. 290]; 
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ХТОСЬ («Consignee») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса 

вантажоодержувача/«Ivan Petrov USA, 10006, NY, New York, 35, Broadway») 

[див. додаток Л 1, с. 294]; 

ХТОСЬ («Consignee») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса 

вантажоодержувача/«Centre for life Sciences National University of Singapore 28 

Medical Drive, Singapore 117456») [див. додаток Д 6, с. 265]. 

 Схема стану/процесу акціонального фрейму «ХТОСЬ/ЩОСЬ – агенс 

діє»: 

ХТОСЬ («I») – агенс діє (декларую/«declare») [див. додаток М 1, с. 299]; 

ХТОСЬ («I») – агенс діє (декларую/«declare») [див. додаток Д 5, с. 264]; 

ХТОСЬ («I») – агенс діє (декларую/«declare») [див. додаток В 5, с. 251]. 

Аналіз розглянутих пропозиціональних схем свідчить про можливість 

повторюваності початкових компонентів таких структур для аранжування 

інформації АМД-комплексу. Ці елементи задані форматом документа й 

організовують типові пропозиціональні схеми, характерні для цього масиву 

текстів. У такий спосіб створюється спрощений варіант мережної структури 

фрейму «Транспортування», необхідний для впорядкування інформаційного 

простору «середньому» реципієнтові. 

. 

3.1.4. Фреймова організація комерційних документів 

 

«Скелетною» структурою інформаційної системи для формування текстів 

комерційних митних документів є мережа, що формується у разі взаємодії 

Предметних пропозиціональних схем: 

 Квантитативна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є СТІЛЬКИ – кількість»: 

ЩОСЬ («Quantity») є СТІЛЬКИ (кількість) [див. додаток К 5, с. 292]; 

ЩОСЬ («Unit Price») є СТІЛЬКИ (вартість за одиницю) [див. додаток 

К 3, с. 290]; 

ЩОСЬ («Total Price») є СТІЛЬКИ (загальна вартість) [див. додаток К 3, с. 290]; 
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ЩОСЬ («Total amount per position») є СТІЛЬКИ (загальна сума за позицію) 

[див. додаток Л 4, с. 297]; 

 Темпоральна схема «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТОДІ – час»: 

ЩОСЬ («Terms of payment») є ТОДІ (терміни платежу) 

[див. додаток К 2, с. 289]; 

ЩОСЬ («Terms of delivery») є ТОДІ (терміни доставки) [додаток Л 1, с. 294]; 

 Локативна схема « ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ТАМ»: 

ЩОСЬ («Origin/country») є ТАМ (країна походження вантажу) 

[див. додаток К 2, с. 289]; 

ЩОСЬ («Destination») є ТАМ (пункт призначення) [див. додаток К 2, с. 289]; 

ЩОСЬ («Country of export») є ТАМ (країна експорту) [ див. додаток Л 1, с. 294]; 

 Схема способу буття «ХТОСЬ/ЩОСЬ є/існує ЯК – спосіб»: 

ЩОСЬ («Transportation») є ЯК (транспортні засоби/«via») 

[див. додаток К 4, с. 291]. 

Ідентифікаційних пропозиціональних схем: 

 Схема персоніфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ 

– класифікатор»: 

ХТОСЬ («Shipper») є ХТОСЬ (ім’я, прізвище вантажовідправника) 

[див. додаток К 2, с. 289]; 

ХТОСЬ («Exporter») є ХТОСЬ (ім’я, прізвище експортера) [додаток Л 3, с. 296]; 

 Схема специфікації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – ідентифікатив є ХТОСЬ/ЩОСЬ –

специфікатор»: 

ЩОСЬ («Specification of commodities») є ЩОСЬ (специфікація товарів) 

[див. додаток К 4, с. 291]; 

ЩОСЬ («Goods description») є ЩОСЬ (маркування, якість, опис вантажу) 

[див. додаток К 5, с. 292]; 

ЩОСЬ («Full description of goods») є ЩОСЬ (повний опис товару/«book, 

calendar») [див. додаток Л 1, с. 294]. 

Специфіка конфігурацій пропозицій, потрібних для створення й 

розуміння змісту документів Invoice та Proforma-Invoice, полягає в домінуванні 
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двох основних фреймів – предметного та ідентифікаційного. Акціональний 

фрейм у більшості проаналізованих нами зразків комерційних митних 

документів або відсутній, або представлений фрагментарно. Серед 

акціональних пропозиційних схем у цих випадках спостерігаються такі: 

 Схема стану/процесу «ХТОСЬ/ЩОСЬ – агенс діє»: 

ХТОСЬ («I») – агенс діє (засвідчую/«certify») [див. додаток К 2, с. 289]; 

ХТОСЬ («Exporter») – агенс діє (декларує/«declares») [додаток Л 4, с. 297]; 

ХТОСЬ («I») – агенс діє (засвідчую/«certify») [див. додаток Л 3, с. 296]; 

 Схема каузації «ХТОСЬ/ЩОСЬ – каузатор робить ЩОСЬ – фактитив»: 

ХТОСЬ («They») – агенс діє (були експортовані/«were exported») 

[додаток Л 3, с. 296]; 

ХТОСЬ («They») – агенс діє (повинні бути вироблені/«must be produced») 

[див. додаток К 2, с. 289]. 

Організація інформації для формування вступних та основних частин 

документів Invoice та Proforma-Invoice відбувається як результат модифікацій 

предметних та ідентифікаційних пропозиціональних схем. Тут, як і в 

попередньо розглянутих видах АМ документів, спостерігається дублювання 

певних початкових компонентів пропозиціональних схем, що пропонуються 

заданим форматом документа: 

ХТОСЬ («Consignee») є ХТОСЬ (прізвище, ім’я, адреса вантажоодержувача) 

[див. додаток Л 4, с. 297], [додаток К 4, с. 291]. 

Початковий компонент пропозиціональної схеми «Consignee» 

виявляється типовим і для структуризації інформаційного простору документів 

Quality Certificate, Certificate of Origin, Cargo Declaration. 

Ідентичним початковим елементом пропозиціональних схем стає 

компонент «Exporter», характерний для аранжування інформаційного простору 

таких АМ документів, як: Invoice, Proforma-Invoice, Certificate of Origin, Cargo 

Declaration. 

Подібними стартовими слотами предметних пропозиціональних схем для 

англійськомовних митних комерційних документів стають «Unit Price» і «Total 
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Price». Модифікація цих схем отримується за рахунок зміни завершального 

компонента пропозиціональної схеми, а саме даних про вартість товару. 

Ознака, як і в раніше розглянутих прикладах, тут поєднується з предметом 

зв’язкою є/існує (is/exist), яка мовними знаками не активується і подається в 

остаточному варіанті документа імпліцитно. 

Підсумовуючи результати проведеного аналізу, можна стверджувати, що 

поступовий процес структуризації інформаційного простору під час 

формування АМД-масиву відбувається в результаті зміни комбінацій 

предметних, ідентифікаційних, посесивних та акціональних пропозиціональних 

схем, які зорганізовуються залежно від композиції певного англійськомовного 

митного документа. 

Застосування посесивних пропозиціональних схем виявилося 

характерним лише для моделювання інформації англійськомовних митних 

декларацій. 

Специфікою пропозиціональних схем цієї фреймової мережі слід вважати 

подібність, і навіть ідентичність, початкових компонентів предметних та 

ідентифікаційних схем, заданих самим документом і повторюваних для 

активізації інформації впродовж усього комплексу митної документації. У 

такий спосіб адресат «підводить зміст повідомлення під якусь стереотипну 

схему, дозволяючи “добудувати” те, що не було сказано» [126, с. 122]. Формат 

АМ документа задає стартові елементи пропозиціональної схеми, вказуючи на 

можливі варіанти її подовження згідно з пропозиціональною логікою. 

«Наповнювачем слоту стає поняття про конкретний або абстрактний предмет» 

[63, с. 59]. 

Варіації предметних та ідентифікаційних пропозиціональних схем 

отримуються в результаті зміни завершального компонента схеми. 

Результати цього дослідження також доводять, що основним 

конституентом типових пропозиціональних схем фрейму «Транспортування» є 

категорія предмета (ХТОСЬ/ЩОСЬ). 
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Особливостями використання акціонального фрейму слід вважати той 

факт, що в більшості випадків вони представлені в наборі пропозицій 

основного та заключного сегментів АМ документа. 

У ході аналізу також було зафіксовано можливість пропозицій 

акціонального фрейму доповнюватися локативами, темпоративами або слотами 

передумови (умови, поступки). Особливого значення це набуває для 

аранжування інформаційного простору центральної частини документа АTA 

Carnet, в якій локатив пропозиціональної схеми репрезентує перелік країн, де 

цей документ має легітимну силу. 

Отже, поданий нами набір пропозицій із встановленими специфічними 

ознаками вибудовує ту особливу мережну структуру фрейму 

«Транспортування», яка стає необхідною абстрактною базою для перебігу 

когнітивно-семантичних процесів у момент створення текстів АМД. 

 

3.2. Прагматичний потенціал текстотипу «митний документ» 

 

Поява та функціонування будь-якого тексту завжди пов’язані з бажанням 

справити певний ефект на адресата, спонукати до конкретних дій. 

Запрограмований адресатом вплив може мати спрямованість на емоційну, 

вольову, інтелектуальну сферу комуніканта і втілюється в життя за допомогою 

низки різних вербальних та невербальних засобів. «Здатність тексту призводити 

до подібного комунікативного ефекту, викликати у рецептора певне 

прагматичне ставлення до інформації, що повідомляється, інакше кажучи 

здійснювати прагматичний вплив на отримувача інформації називається 

прагматичним аспектом, або прагматичним потенціалом тексту» [91, с. 210]. 

У сфері ділової комунікації створенню текстів документів приділяється 

особлива увага, оскільки від того, яку прагматичну настанову отримає 

комунікант, залежить успіх ділової угоди, налагодження ділових стосунків між 

партнерами, виконання етапів виробництва тощо. Під прагматичною 

настановою, услід за В. Л. Наєром, розуміємо усвідомлений та 
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цілеспрямований намір автора вплинути на реципієнта й домогтися певного 

ефекту [118, с. 8]. В умовах зростання значення письмової ділової комунікації 

особливу роль набуває встановлення лінгвістичних засобів, які дозволяють 

реалізувати необхідний прагматичний вплив на отримувача інформації. 

ОД тексти направлені «на створення прагматичного ефекту, який 

визначається як специфічний тип впливу, що включає в себе спонукання 

адресата до виконання певної дії» [92, с. 3]. Такий вплив може досягатися в 

результаті використання типових/стереотипних моделей ділового спілкування, 

які наповнюються необхідними мовними одиницями шляхом їх організації в 

стійку композиційну структуру, що забезпечує змістовну зв’язність усіх частин 

тексту документа. 

Прагматичний потенціал тексту документа може формуватися не лише 

завдяки його експлікованій (явній) формі. Характерна саме імпліцитність у 

широкому, екстралінгвістичному смислі, що зустрічається в текстах ділових 

документів і експлікується в таких поняттях, як контекст і пресупозиція [26, 

с.84]. 

Прагматична настанова вагомо впливає на характер мовного оформлення 

тексту і відбивається в специфічній архітектоніці текстової структури. 

Необхідний прагматичний ефект виникає внаслідок дії чітких 

текстотвірних «формул», які утворюють «матрицю», наповнену імпліцитним та 

експліцитним смислом. Під час створення тексту будь-якого документа 

обов’язково потрібно враховувати здатність адресата до розшифрування 

інформації, що повідомляється, його володіння мовною компетенцією, 

загальними мовними навичками тощо. 

Фонові знання та пресупозиції сприяють ефективності декодування 

інформації, впливаючи на інтерпретацію тексту адресатом, на розуміння явних  

і прихованих смислів. 

Тексти англійськомовних митних документів мають свою «програму» 

прагматичного впливу на реципієнта. Завершальний етап їхнього формування 
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відбувається в реальній ситуації, однак заданий початковий формат митного 

документа розроблявся заздалегідь. 

«Офіційно-ділові письмові жанри є особливими мовними текстами, 

створення та функціонування яких, на відміну від жанрів інших сфер 

спілкування, продиктовано не лише традиціями вживання, а й пов’язано зі 

штучною кодифікацією з боку держави» [94]. Англійськомовні митні 

документи не виняток. Їх кодифікація відбувалася згідно з міжнародними 

митними нормами та угодами. 

Попередній аналіз комплексу митної документації дозволяє нам визнати 

митні документи текстотипами, змістовний компонент яких представлений 

фреймом «Транспортування», що мають спільні властивості та однакову 

глобальну прагманастанову. (Поняття текстотипу розглядалося А. Г. Барановим 

як «згортка» певної кількості реальних текстів, що мають спільні ознаки» 

[11, с. 81], українською дослідницею Н. Г. Наумовою [123, с. 9] – під час 

визначення  текстотипу комерційного контракту. У нашому дослідженні 

дотримуємося визначення «текстотипу», запропоноване Х. М. Глушко [45, с. 

185]: «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»). 

Виходячи з цього під текстотипом «митний документ» ми пропонуємо розуміти 

«згортку» текстів митної документації, які використовуються для супроводу 

митних процедур і характеризуються спільними ознаками на морфологічному, 

синтаксичному та лексичному рівнях. 

Комунікативно-прагматична структура текстотипу «митний документ» – 

це його змістовна структура, що має один базовий інформаційно-прагматичний 

напрямок. Увесь масив митної документації, концентруючи у своїх текстах 

необхідні для декларування дані, домінуючим прагматичним завданням має 

регулювання етапів проходження митного контролю. Цей комплекс складається 

з таких англійськомовних митних документів: Customs Declaration, Cargo 
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Declaration (Import and Export), Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate, 

Weight List, Quality Certificate, Invoice, Proforma Invoice, ATA Carnet. 

Специфічна особливість текстотипу «митний документ» полягає у 

привертанні уваги адресата завдяки використанню графічних засобів або 

візуально фіксованому розташуванню в центрі тексту суттєвіших його частин. 

У результаті максимально досягається необхідний прагматичний ефект за 

мінімальної витрати мовних засобів. 

Англійськомовним митним документам властиве членування на три 

змістовні блоки з їх чітко фіксованим розташуванням у тексті. У текстовій 

площині такі комунікативно-змістовні частини за допомогою низки засобів 

різних рівнів (лексичного, морфологічного, синтаксичного) об’єднуються з 

конкретною метою – сформувати відповідний прагматичний потенціал 

документа. Найбільш типовим стає поділ на такі блоки: 

1) вступний (або інтродуктивний); 

2) основний; 

3) завершальний. 

Як приклад розглянемо структуру пасажирської декларації (Custom 

Declaration): 

 

Вступний блок 

Department of the Treasury 

UNITED STATES CUSTOMS SERVICE 

Customs Declaration 
Each arriving traveler or responsible family member must provide the following 

information ( only ONE written declaration per family is required): 

1. Family Name________________________________ 

First (Given) _________________ Middle__________ 
2. Birth date  Day _____ Month_____ Year_________ 

3. Number of Family members traveling with you_______________ 
4. (a) U.S. Street Address (hotel name/destination) 

____________________________________________________________ 
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(b) City _____________________ (c) State _________________________ 

5. Passport issued by (country) ____________________________________ 

6. Passport number ______________________________________________  

7. Country of Residence ___________________________________________ 

8. Countries visited on this trip______________________________________ 

trip prior to U.S. arrival___________________________________________ 

9.  Airline/Flight № or Vessel Name___________________________________ 

 

Основний блок 

 
10. The primary purpose of this trip is business:            Yes_____ No ______ 

11. I am (We are) bringing 

(a) fruits, plants, food, insects:                       Yes_____ No _______ 

(b) meats, animals, animal/wildlife products:            Yes_____No________ 

(c) disease agents, cell cultures, snails:                 Yes_____No________ 

(d) soil or have been on a farm/ranch/pasture:           Yes_____No________ 

12. I have (We have) been in close proximity of 

(such as touching or handling) livestock:               Yes_____No________ 

13. I am (We are) carrying currency or monetary 

Instruments over $10.000 U.S. or foreign equivalent:    Yes_____No________ 

(see definition of monetary instruments on reverse) 

14. I have (We have) commercial merchandise:           Yes_____No________ 

(articles for sale, samples used for soliciting orders,   

or goods that are not considered personal effects) 

15. Residents – the total value of all goods, including commercial 

merchandise I/We have purchased or acquired abroad, (including gifts 

for someone else, but not items mailed to the U.S.) and am/are bringing 

to the U.S. is:                                    $_________________ 

Visitors – the total value of all articles that will remain in the U.S.,  

including commercial merchandise is:                 $_________________ 

 

Завершальний блок 

 
SIGN BELOW AFTER YOU READ NOTICE ON REVERSE 

_____________________________________________________________________________________ 

I have read the notice on the reverse and have made a truthful declaration. 

 

 

_________________________Signature___________________________Date (day/month/year) 

U.S. Customs use only – Do not write below this line—U.S. Customs use only 
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_________________________________________________________________________________

____ 

INSPECTOR’S BADGE NUMBER                    STAMP AREA 

 

______________________________________ 

THE COMPLITED 

 

Важливим вербальним орієнтиром для адресата в таких документах стає 

його дотекстова частина – назва, що формує у реципієнта з перших хвилин 

знайомства з текстом відчуття очікуваності, оцінку тематичної спрямованості 

документа, сигналізує про типову модель ділового спілкування, з якою 

комунікант буде стикатися (Cargo Declaration – розуміння, що мова йде про 

декларування вантажу, Phitosanitary Certificate – про фітосанітарний стан 

вантажу, Certificate of Origin – про походження товару, Quality Certificate – про 

його якість). 

Вступний блок Custom Declaration реалізує інтродуктивну 

прагмаустановку, оскільки саме в ньому міститься загальна інформація про 

персону/вантаж («name and address of exporter», «declared name and address of 

consignee», «airline/flight No. or vessel name»). 

В основному, змістовному, блоці містяться більш детальні дані про особу 

чи вантаж, від яких залежить прийняття рішення митними органами стосовно 

перетину кордону. Так, у пасажирській декларації центральна частина потребує 

надання такої інформації, як «purpose of trip, currency or monetary instruments, 

commercial merchandise»; у вантажній декларації – «names and class of goods, 

quantity and type of packing – goods identification». При цьому привертає увагу 

спосіб просторової організації основної частини пасажирської декларації, що 

має форму анкети. Постійна інформація, як бачимо, викладається за допомогою 

переліку питань, необхідних для прийняття рішення митними органами 

стосовно перетину персоною кордону та передбачуваних відповідей «Yes» і 

«No». У такий спосіб організація тексту документа отримує чітку 

прагманастанову – спрощення подачі даних для декодування адресатом 

інформації, формування домінантної для основного блоку таких документів 



187 
 

, 

прогностичної настанови щодо отримання дозволу митних органів на перетин 

кордону. 

Завершальна частина текстів англійськомовних митних документів 

містить регулятивну інформацію, що реалізується за допомогою певного 

набору атрибутів, властивих будь-якому офіційному документові («signature», 

«data and stamp of certifying authority/authorized signator»), що підкреслюють 

юридичну силу документа.  

Цей блок тексту має оцінну, підсумкову прагматичну настанову, оскільки 

в ньому розміщується рішення митних органів стосовно дозволу на перетин 

кордону. У пасажирській декларації в завершальному блоці також міститься 

підпис декларанта, який підтверджує істинність заявленої інформації («I have 

read the notice on the reverse and have made a truthful declaration»). Тим самим 

цей сегмент документа спрямований на формування у декларанта 

відповідальності за надання неправдивої інформації. 

Як бачимо, для англійськомовних митних текстів характерна наявність 

кількох прагматичних настанов, що можуть пронизувати окремі сегменти 

тексту документа. 

Актуалізацію розгортання прагматичних настанов у текстах сертифікатів 

пропонуємо розглянути на прикладі сертифіката походження (Certificate of 

Origin): 

 

Вступний блок 

1. Goods consigned from ( Exporter’s name, 

address, country)  

  

CERTIFICATE OF ORIGIN 

issued in _________________________ 

 
2. Goods consigned to (Consignee’s name, 

address, country) 

4. For official use 
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3. Means of transport and route (as far as 

known) 

 

 

Основний блок 

5. Item 

number 
6. Marks and 

numbers of 

packages 

7. Number and kind of packages; 

description of goods 

8. Gross 

weight or 

other 

quantity 

9.Number 

and date of 

invoices 

 

     

 

Завершальний блок 

10. Certification 

It is hereby certified, on the basis of control 

carried out, that the declaration by the exporter is 

correct. 

 

 

 

 

____________________________

_ 

11. Declaration by the exporter 

The undersigned hereby declares that 

the above details and statements are correct; 

that all goods were produced in 

 

__________________________

______ 

exported to 

__________________________

______ 

 

__________________________

_ 

______ 
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Сертифікат походження є текстом з типовою для англійськомовних 

митних документів вступною частиною, яка містить назву документа 

«CERTIFICATE OF ORIGIN» і таку загальну інформацію, як: «exporter’s name, 

address, country», «consignee’s name and address, country», «means of transport 

and route». Прагматична спрямованість цього блоку реалізується за допомогою 

інформаційної сторони його змісту, а саме отримання базових даних експортера 

й постачальника, транспортного засобу та маршруту. 

Основний блок містить більш детальну інформацію про вантаж: «Item 

number», «Marks and numbers of packages», «Description of goods», «Gross weight 

or other quantity», «Number and date of invoice», тим самим активуючи 

прагманастанову, спрямовану на одержання повних, вичерпних даних стосовно 

певних характеристик товару, які необхідні для реалізації подальших 

запланованих дій – отримання дозволу митних органів. На наш погляд, ця 

частина активує ще й прогностичну прагматичну настанову, оскільки заявлена 

в цьому сегменті інформація створює умови до прийняття рішення, яке 

здійснюється працівниками митної установи та виноситься в наступному блоці 

документа. 

У змістовній структурі сертифіката походження ми фіксуємо ще один 

стратегічно важливий блок – завершальний, який складається з двох сегментів: 

1) «Certification»; 2) «Declaration by the exporter». Типовий для всього 

текстотипу «митний документ», цей блок презентує прийняття рішень 

державної установи. У випадку з Certificate of Origin у ньому розміщуються 

результати експертизи щодо походження вантажу й декларування. Наслідком 

поступового, спланованого розгортання інформації в попередньо розташованих 

частинах тексту стає можливість активації оцінної прагманастанови в 

останньому блоці документа. 

Важливо підкреслити, що блоки в текстовій площині АМ документа 

функціонально пов’язані між собою, мають фіксоване розташування та 

утворюють своєрідну систему із заданою домінантною прагматичною 
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настановою для всього документа – реалізувати інформаційне забезпечення 

щодо характеристик товару з метою його декларування. 

Таке поєднання та накладення прагматичних орієнтирів виявляється 

типовим для текcтотипу «митний документ». Воно сприяє ефективному 

покроковому розшифруванню й розумінню тексту документа, відображає 

стратегію поетапного розгортання прагматичного потенціалу всього документа. 

Крім того, слід зауважити, що для таких митних документів, як 

пасажирська/вантажна декларації, сертифікат походження, фітосанітарний 

сертифікат з високим рівнем стандартизації, характерним стає не лише 

змістовний поділ тексту документа на перелічені нами блоки, а й подальше 

його членування на пункти/підблоки з чіткою їх нумерацією. У результаті 

текстова «тканина» виглядає як набір таких пунктів, на які графічно 

поділяється текст та які позначаються цифрами. Причому послідовність 

розташування пунктів строго фіксована, що забезпечує текстові документа 

властивість бути одним когерентним цілим. 

Графічне оформлення також сприяє розмежуванню адресатом інформації, 

виділенню пріоритетних позицій тексту і, як наслідок, допомагає сформувати 

необхідний прагматичний вплив на реципієнта. 

Однак слід визнати, що графічне членування властиве не для всіх 

документів АМД-комплексу. Так, Weight List має візуальне виділення 

найважливіших інформаційних блоків з типовим шрифтовими демаркаторами 

(«marks and nos», «descriptions/art. nos, packages», «packing specification»). 

Такий прийом полегшує процес прочитання та розуміння тексту. У разі його 

застосування відбувається фокусування уваги реципієнта на суттєвих частинах 

тексту, що прискорює його прочитання.  

Наприклад [див. додаток З 1, с. 283]: 

Packages Packing Specification 

416BALES Packed in BALES AT 

ABOUT 60KGS NET 

EACH AND SHIPPED 



191 
 

, 

IN RAIL WAGON 

EACH BALE; 

Окремо розглянемо ATA Carnet та його прагматичні властивості. З 

композиційного боку, для цих документів характерне змістовне сегментування 

тексту на три типові блоки з подальшим членуванням на підблоки. Ієрархічно 

складна подача інформації відбувається так: 

 

A.T.A. Carnet 

Вступний блок 

A

   

A

T

A 

 

C

C

A

R

N

E

T 

 

 

T 

a

C

A

R

N

E

T 

A 

T

A

T

A 

 

A. HOLDER AND ADDRESS G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE 

FRONT COVER 

B. REPRESENTED BY a) A.T.A. CARNET №    US 89/08  

Number of continuation sheets____________ 

b) ISSUED BY 

UNITED STATES COUNCIL FOR 

INTERNATIONAL BUSINESS 

C. INTENDED USE OF GOODS c) VALID UNTILL 

 

 

____________________________________

_____  

     year         month        day(inclusive) 

 

Основний блок 

F. This Carnet may be used in the following countries/territories under the guarantee of association listed on 

page 4 of the cover: 
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The Holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and 

regulations of the country/customs territory of departure and the countries/customs territories of importation. 

 

Завершальний блок 

H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE 

 

a) Identification marks have been affixed as indicated in column 7 

against the following items №(s). of the General List 

 

 

b) GOODS EXAMINED 

YES______ NO_________ 

 

c) Registered under Reference №* 

                             _________________ 

d)  

 ________________ ________/_____/     _____________ 

Customs Office Place Date(year/month/day) Signature and Stamp 

 

 

 

I. Signature authorized official and issuing 

 

_____________/ ______ / _______ 

Place and Date of Issue(year/month/day) 

J. 

 

X____________________________X 

  Signature of Holder 

*if applicable 

Прагматичне завдання подібного роду документів здійснюється завдяки 

комплексній дії прагманастанов кожного окремого блоку тексту документа. 

Перший етап розгортання його потенціалу відбувається з інтродуктивного 

блоку, де подається стандартна інформація про власника вантажу, його адреса 

(«holder and address»), зазначаются типові для будь-якого офіційного 

документа реквізити – номер документа, ким виданий, терміни його дії («ATA 

Carnet № », «Issued by», «Valid until»), а також цілі, з якими вантаж перетинає 

кордон («Intended use of goods»). Реалізація прагматичної настанови 

відбувається в результаті отримання від комуніканта (декларанта) основних 

даних про вантаж та його власника, необхідних для вирішення питання щодо 

отримання спрощеної митної процедури на основі міжнародних митних 

конвенцій. 
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Будуючи логічний ланцюжок поетапного сприйняття інформації, 

основний блок отримує текстооформлювальну та результувальну 

прагманастанови водночас, оскільки саме в ньому міститься перелік країн, в 

яких можна отримати митні пільги згідно з умовами міжнародних 

домовленостей («This Carnet may be used in the following countries/territories 

under the guarantee of association»). 

Наступний етап прагматичного впливу формується у завершальному 

змістовному блоці, де реалізується типова для третього блоку митних 

документів підсумкова, оцінна прагманастанова, що закладена в системі 

реквізитів (підписах, печатках «Certificate by Customs at departure», «Good 

examined», «Signature and Stamp of Customs Office», «Signature of authorized 

official and issuing association stamp», «Signature of Holder»). Третій блок фіксує 

результати митного огляду, активує правове значення документа й захищає 

його від підробок, тим самим надаючи ще й легітимну прагматичну настанову 

цій частині тексту. 

Отже, в результаті сегментування тексту документа на змістовні 

складові/блоки з поступовою дією прагматичних настанов виформовується 

логічний порядок сприйняття інформації. 

Прагматична настанова текстотипу «митний документ» реалізується не 

лише в композиційно-змістовній структурі таких текстів, а й у виборі мовних 

засобів. 

Характерною ознакою усіх англійськомовних митних документів є висока 

прагматична ємність, здатність у скомпресованій формі, за допомогою 

невеликої кількості мовних одиниць активізувати в тексті необхідні складові 

комунікаційного процесу, забезпечити його іллокутивну та перлокутивну 

спрямованість. Компресія – це специфічна ознака всього текстотипу «митний 

документ», передумовою якої стає бажання зекономити час на прочитання та 

розуміння тексту. 

Для багатьох англійськомовних митних документів типовий також поділ 

тексту на постійний компонент та змінний (новий, що заповнюється 
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комунікантом/декларантом). Така функціональна організаційна структура 

притаманна більшості митних текстів, а саме: Custom Declaration, Cargo 

Declaration, Certificate of Origin, Phitosanitary Certificate, ATA Carnet. У разі 

такого «конструювання» тексту АМД, а саме «при заповненні уніфікованих 

схем документа типовими мовними конструкціями обмежується ініціатива 

автора» [130, с. 99]. Комунікант (декларант), що має справу з подібними в 

композиційному плані англійськомовними митними документами, вимушений 

діяти згідно з тими правилами, які йому пропонуються самою формою тексту 

документа, в рамках уже існуючих канонів. 

Змістовно-семантичне наповнення англійськомовних митних документів 

представлено стереотипними висловлюваннями, що характеризуються 

регулярною відтворюваністю в блоках усього текстотипу. У пасажирських 

деклараціях це «family name», «birth date», «passport number», «country of 

citizenship»; у вантажних – «shipper», «consignee», «transport details»; у 

сертифікатах – «name and address of exporter», «consignee’s name, address», 

«country», «means of transport and route». 

Відсутність складних висловлювань, чітке, скомпресоване формулювання 

демаркаторів (тексторозмежувальних індикаторів) кожного пункту/підблоку 

тексту сприяє інтенсифікації намірів адресанта, змушуючи реципієнта (в 

нашому випадку декларанта) у відповідь подати також конкретну, правдиву, 

небагатослівну інформацію. Тим самим відбувається передбачуваний 

ефективний обмін інформацією/«рокіровка», що реалізується не лише за 

допомогою візуально-графічних прийомів текстотворення, а завдяки відбору та 

вживанню певних мовних одиниць. 

Процес комунікації в такому випадку складний та багатоетапний, і його 

ефективність залежить від застосованих стратегій і тактик. Комунікативні 

стратегії включають «вибір глобального мовленнєвого наміру, вибір 

компонентів семантики речення та екстралінгвістичної конституції, визначення 

обсягу інформації, співвіднесення квантів інформації про ситуацію зі станами 

свідомості комунікантів, визначення послідовності комунікативних складових, 
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налаштування комунікативної структури висловлювання на певний 

комунікативний режим та жанр» [202, с. 28–53]. Тактики – це система дій, що 

стає рушійною силою реалізації стратегій. У комплексі сучасної 

англійськомовної митної документації діють: діалогова стратегія (типологія 

комунікативних стратегій О. С. Іссерс [75, с. 54]), інформативна (класифікація 

комунікативних стратегій Т. Толмачової [172, с. 96]) та маніпулятивна стратегії 

(типологія комунікативних стратегій О. О. Селіванової [160, c. 605]). 

Розглянемо стратегії й тактики, які притаманні англійськомовним митним 

документам, більш детально.  

1. Діалогова стратегія забезпечується в результаті дії тактики запиту 

інформації й тактики підтвердження даних. 

Тактика запиту інформації здійснюється за допомогою: 

 специфічного подання інформації (постійні компоненти документа, які 

виконують функцію «питань» і потребують від реципієнта «відповіді»): 

 

 [див. додаток М 4, с. 299]; 

 застосування візуально-графічних засобів (наприклад, створення прогалин у 

тексті документа, які спонукають реципієнта доповнити постійні 

компоненти, тобто вступити в письмовий діалог):  

«If included in field 17 indicate amount: 

(I) Transportation charges, expenses and insurance the place of direct shipment to 

Canada_________________» [див. додаток К 3, с. 290]. 

Тактика підтвердження даних досягається за рахунок: 

 максимально повної подачі даних в форматі анкетного сегмента, що 

потребує від комуніканта доповнення інформаційних лакун Yes/No: 

«I/We have commercial materials (e.g. articles for sale, tools of trade, equipment, 

supplies, samples or goods on commission). ___Yes  ___No» 

[див. додаток В 2, с. 248]. 

A. Holder and addresse 
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2. Для реалізації інформативної стратегії в комплексі англійськомовної 

митної документації використовуються тактика інструктажу, тактика 

чіткого структурування інформації, тактика полегшення декодування. 

Тактика інструктажу активується в результаті: 

 встановлення причинно-наслідкових відношень: «If any of Fields 1 to 7 are 

included on an attached commercial invoice, check the box» 

[див. додаток К 3, с. 290]; 

 дії додаткових включень, які забезпечують більш повний виклад даних 

для інформування адресата: «Goods consigned to (Consignee’s name, address, 

country)» [див. додаток Е 2,с. 267]; «Goods purchased/obtained abroad and will 

remain in Indonesia with total value exceeding USD 50 00 per person (for Crew); or 

USD 250 00 per person or USD 1,000. 00 per family (for Passenger)» 

[див. додаток В 6, с. 253]. 

Тактика чіткого структурування інформації досягається в результаті: 

 застосування візуально-графічних засобів: поділу тексту на 

блоки/підблоки, їх нумерування або сегментного супроводу у форматі 

документа, що забезпечує логічний виклад і подальше сприйняття даних 

впродовж текстової площини [див. додатки Ж, 3]. 

Тактика полегшення декодування інформації реалізується: 

 в результаті специфічної синтаксичної подачі матеріалу в анкетних 

частинах англійськомовних митних документів:  

«Family name ___________________________ 

First (Given)____________Middle__________» [див. додаток В 1, с. 247]; 

 візуально-графічними засобами (шрифт, колір, підкреслення): 

«Important information 

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» [див. додаток В 1, с. 247].  
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3. У текстах АМД-комплексу вагомого значення набуває й 

маніпулятивна стратегія. Вона здійснюється з використанням тактики 

аргументації й тактики привертання уваги до інформації. Вони діють 

комплексно, а в деяких випадках навіть синхронно. 

Тактика аргументації реалізується за допомогою:  

 встановлення причинно-наслідкових відношень: 

«If you tick Yes to any of the questions number 11 above, please notify o the reverse 

side of this form and please go to RED CHANNEL» [див.додаток В 6, с. 253]; 

 додаткових включень, які вказують на законність вимог та формують у 

комуніканта певну відповідальність за свої дії: «As regulated in laws and 

regulations concerned, every person entering Japan is required to submit this 

Declaration Form to Customs» [див. додаток В, с. 254]. 

Тактику привертання уваги забезпечують: 

 повтори (які не лише фокусують увагу реципієнта на надзвичайно 

важливій інформації та спрощують сприйняття даних, а й створюють ефект 

наполегливої рекомендації діяти в межах законодавства): «Note that goods that 

do not quality for a personal exemption may be subject to duties, taxes and/or fees… 

Gifts over CAN$60 each are subject to duties and tax on the amount over 

CAN$60…;Under Canadian law, you have to declare all animals, plants and their 

products. You also have to declare all currency and monetary instruments…» 

[див. додаток В 3, с. 250]; 

 додаткові включення: «The $750 exemption can include goods (other than 

alcohol and tobacco) you acquired during you trip, which are not accompanying 

you» [див. додаток В 3, с. 250]; 

 візуально-графічні засоби (шрифт, колір, підкреслення): 

«Your declaration must include the total value of all goods (including gifts) that 

you have purchased, received, or acquired abroad or at duty-free shops and that 

you are bringing to Canada» [див. додаток В 3, с. 250]; 
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[див. додаток В 5, с. 252]; 

«I am declaring on behalf of myself only or on behalf of myself and others» 

[див. додаток В 2, с. 248]. 

Застосування в англійськомовних митних документах різних шрифтів, 

інтервалів, членування документа на блоки/підблоки, кольорове виокремлення 

окремих частин тексту забезпечує спрощене адекватне, однозначне розуміння, 

допомогає скерувати увагу реципієнта на важливі для митного процесу 

подробиці. Для цих документів типове комбінування кількох стратегій і тактик 

упродовж текстової площини. Розглянемо фрагмент документа Customs 

Declaration: 

 

 

 

 

 

[див. додаток В 7, с. 254]. 

Як свідчить наведений приклад, інформативна та маніпулятивна стратегії 

діють синхронно. У результаті шрифтового виділення й використання повторів 

реалізується тактика привертання уваги до інформації. Тактика аргументації діє 

за рахунок додаткових включень, які апелюють до законності вимог. Тактику 

чіткого структурування інформації забезпечує виокремлення даної інформації в 

окремий підблок документа. 

ATTENTION 

We thank you for your cooperation in customs inspection or frisking to 
identify terrorism materials including firearms, knives, any explosives, 
poisonous/radioactive substances, etc. which are hazardous to social 
security, thus prohibited to be carried in. 

(NOTICE) 
As regulated by laws and regulations concerned, you are required to declare all the 
articles that you have purchased or acquired abroad and are bringing in Japan. 
Any false declaration or failure to declare may be subject to penalty in laws and 
regulations concerned  
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У такий спосіб здійснюється максимально ефективний вплив на 

декларанта, формується лінія його поведінки, і в результаті відбувається 

запобігання небажаним для митної справи ситуаціям. 

Як бачимо, способи організації англійськомовних митних документів 

прагматично обумовлені. Вони спрямовані на «середнього» реципієнта. 

Декодування текстів митної документації не вимагає від адресата певних 

особливих знань митної термінології, оскільки в текстовій площині 

використовуються спрощені, типові (завдяки постійній вживаності в офіційно-

ділових текстах) мовні одиниці. З погляду структурної організації тексту, 

характерна система блоків та підблоків, що розташовані в певному порядку, 

один за одним. Інформація, що представлена в сегментах тексту, – різнорідна. 

Однак завдяки використанню візуально-графічних засобів та нумерації текст 

сприймається як одне когерентне ціле. 

Отже, правила будови англійськомовних митних документів діють так, 

щоб за допомогою низки засобів, які реалізуються на композиційно-

структурному, змістовому та мовному рівнях тексту, отримати чіткий 

прагматичний ефект, а саме полегшити сприйняття й розуміння інформації в 

процесі заповнення митних документів та викликати у реципієнта бажання 

надати в скомпресованому вигляді необхідні для митної справи відомості. При 

цьому використання декларантом інформаційно містких, спрощених 

конструкцій водночас має на увазі повноту та істинність/вірогідність заявлених 

даних. Результатом дії отриманих реципієнтом прагматичних орієнтирів і є 

ефективний обмін інформацією – реалізація прагматичного потенціалу 

англійськомовних митних документів. 

 

3.3. Особливості комунікативної моделі митного документа 

  

Офіційно-ділова комунікація – це досить складне, багатоетапне явище, 

котре передбачає обмін інформацією в державній, економічній та громадській 
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сферах людської діяльності. Цей процес реалізується як в усній, так і в 

письмовій формі, де «одна форма плавно переходить в іншу» [123, с. 31] та 

складається з кількох фаз, «фінальним акордом» яких стає поява офіційно-

ділового документа. 

Кожна окрема ситуація ділового спілкування складається з конкретних 

елементів комунікативного процесу, до яких зараховують комунікантів 

(адресант/адресат), повідомлення, код, канал, тему, стан речей [116, с. 13–15; 

218, c. 39]. Перебіг етапів процесу спілкування можна зобразити у вигляді 

схеми з використанням необхідних елементів, які й утворюють модель 

конкретної ділової комунікації. 

Процес появи митного документа достатньо рухливий, оскільки під час 

його утворення спостерігається перехід як від усного ділового спілкування до 

писемного, так і в зворотному напрямку – від писемного до усного. 

Директивою такої динаміки є необхідність в одержанні чітких, правдивих 

даних, що будуть сприяти отриманню зафіксованого в тексті документа 

дозволу митних органів на перетин кордону. 

Комунікативний контакт у процесі оформлення митної документації 

встановлюється з метою спонукання до дії. Слід зауважити, відносини між 

комунікантами несталі, оскільки під час формування тексту документа 

спостерігається почергова зміна ролей, де адресат може виступати як адресант і 

навпаки адресант – адресатом. Однак у будь-якому разі імпліцитний вплив на 

реципієнта задля досягнення потрібного результату (дозволу митних установ) 

детермінує поведінку комуніканта на кожному етапі створення митного 

документа. 

Подана на рис. 3.1 комунікативна модель митного документа відображає 

взаємодію комунікантів, що відбувається з обов’язковим зворотним зв’язком, 

тим самим відтворюючи багатоетапний процес формування тексту митного 

документа. 
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                повідомлення 

  повідомлення 

  

Рис. 3.1. Комунікативна модель англійськомовного митного документа 

Цю модель слід визнати інтерактивною, оскільки вона репрезентує 

нестійку динаміку відношень між комунікантами в ході формування митного 

документа. Центральним вузлом цієї моделі виступає саме текст документа 

(повідомлення), навколо якого відбувається комунікація. 

У випадках з такими митними текстами, як декларації, сертифікати, 

ATA Carnet, на першому етапі від адресанта (митного органу) інформація 

надходить у вигляді бланків з прогалинами для заповнення їх адресатом 

(декларантом). Отримавши повідомлення у вигляді заданої матриці, реципієнт 

(декларант) спочатку сприймає інформацію, а потім оформлює/заповнює нову 

частину тексту документа. Основним каналом комунікації тут виступає 

зафіксований на бланку текст документа. 

На цьому етапі формування митний документ майже набуває необхідної 

форми, однак не вистачає резолюції державної установи/митного органу. Це дає 

поштовх до зміни ролей у процесі комунікації. Так адресат перетворюється на 

адресанта і спрямовує надану/заповнену інформацію на митний орган, який на 

цьому етапі спілкування виступає реципієнтом. Отже, комунікативна модель 

слугує своєрідною «реверсною» інтерпретацією процесу комунікації, яка 

відбувається під час створення митного документа. 

Така комунікативна модель є типовою для ділового дискурсу в цілому. 

Вона відображає динаміку спільної дії комунікантів у ході ділового 

спілкування, де «зворотний зв’язок забезпечується, коли адресант спочатку 

породжує, а потім сприймає повідомлення, а адресат, відповідно, сприймає, а 

потім породжує його, тобто відповідно реагує» [123, с. 32]. 

Комунікативні фази створення англійськомовного митного документа 

можна представити у такому вигляді: 

адресат адресант 

адресант адресат 
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1. поява первинного варіанта митного документа: тексту-

шаблону/чернетки; 

2. збирання інформації; 

3. формування остаточного тексту. 

Щодо митних документів (Customs Declaration, Cargo Declaration, 

Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate), які володіють специфічною 

текстовою організацією (анкетою-шаблоном), зазначимо, що вже на 

початковому етапі подальше доповнення їхньої текстової площини потребує 

переважно письмового ділового спілкування. 

Перша фаза характеризується появою тексту-шаблону, який 

композиційно впорядкований та організований у такий спосіб, щоб викликати в 

адресата потребу вступити в «письмовий діалог». Цей текст має строго 

стандартну форму з постійними текстовими компонентами («Family name», 

«Passport issued by», «Airline/Flight № or Vessel Name», «Passport Number», 

«Place of issue», «Marks and numbers packages», «Origin criterion», «Number and 

Date of invoices») та прогалинами, що мають бути заповненими адресатом 

(декларантом). Композиційно ці тексти графічно поділені на підблоки, кількість 

яких також чітко фіксована та не підлягає корегуванню в ході формування 

документа. Такий текст потребує подальшої деталізації, що й відбувається на 

наступному етапі створення документа. 

Під час другої фази формується основна інформативна частина, її 

характерна особливість – залежність від заданої початкової позиції текстової 

форми документа. Нова інформація має максимальний ступінь динамізму, 

оскільки в кожному окремому випадку змінюється залежно від персональних 

даних комуніканта (декларанта) або конкретних характеристик вантажу. 

Подання цієї інформації відбувається згідно з певним стандартом, попередньо 

заданим у форматі бланка документа. 

Це передбачає застосування особливих лексичних та граматичних 

засобів, властивих офіційно-діловому стилю. Подача інформації стисла, 

лаконічна, беземоційна відповідно до канонів писемного ділового мовлення. За 
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допомогою спрощених конструкцій/неповних речень, що мають заготівки в 

форматі бланка («Means of transport and route», «Name and address of exporter», 

«Declared name and address of consignee», «Declared means point of entry», 

«Place of issue»), відбувається реалізація основної стратегії ділового 

спілкування, а саме сприяння встановленню контакту з адресатом в момент 

формування ним повідомлення для зворотного зв’язку. Слід зазначити, що 

структуризація цього повідомлення вже запропонована заданим форматом 

спілкування. 

Після внесення необхідної інформації адресатом (декларантом) текст 

документа потребує досконалого опрацювання представниками державної 

установи/митного органу. Наступає третя фаза, коли текст отримує очікувану 

перлокутивну силу регулятивного митного документа. Цей етап складається з 

декодування отриманої від декларанта інформації, що призводить до 

заповнення певних сегментів тексту. У випадку з пасажирською декларацією 

(Customs Declaration) – це «For Official Use only»/«US customs use only». Для 

вантажної декларації (Cargo Declaration) – це графічно відокремлена частина 

«Declaration». У випадку з фітосанітарним сертифікатом (Phitosanitary 

Certificate) та сертифікатом походження (Certificate of Origin), крім частини 

«Declaration by exporter», відбувається ще й доповнення таких сегментів, як: 

«Certification», «Place of issue», де відображаються результати експертиз. 

Представлена нами двостороння комунікативна модель дієва і в процесі 

створення таких митних документів, як Invoice, Proforma-Invoice, Weight List, 

Quality Certificate. 

Однак у випадку з цими документами інтеракція між комунікантами 

відбувається завдяки плавному переходові від усного дискурсу до писемного. 

Інформація передається в процесі усного діалогу з подальшим перевтіленням у 

текст документа. 

На першому етапі виникає чернетка митного документа, яка потребує 

корегування в ході отримання необхідних даних стосовно вантажу до появи 

остаточного тексту документа. У процесі усного обговорення та виконання 
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певних дій з вантажем (зважування, проведення ряду експертиз) отримуються 

потрібні дані. Після цього результати активної вербальної діяльності 

комунікантів зазнають певних змін і як фрагменти втілюються в текстовий 

масив документа. Фіксація таких даних відбувається в підблоках: «Marks and 

Nos.», «Description/ Art.Nos», «Packages», «Packing Certification», «Contract», 

«Weight», «Truck», «Quantity», «Cargo», «Unit Price», «Quantities and 

Description». 

Отже, формування митних документів Invoice, Proforma-Invoice, Weight 

List, Certificate of Quality здійснюється завдяки транспонуванню усного діалогу 

в письмовий формат із необхідними трансфером інформації, що являє собою 

зменшення обсягу висловлювання та його втілення до структурно-логічних 

центрів, властивих суто конкретному жанру митної документації. Так, для 

Weight List це: «Marks And Nos.», «Descriptions/Art.Nos.», «Packages», «Packing 

Specification»; для Certificate of Quality – «Contract», «Weight», «Truck-Nr», 

«Invoice No»; для Invoice – «No.», «Date», «To Messrs._____Contract No.____», 

«From:____To____L/C No.», для Proforma-Invoice – «Invoice», «Delivery», 

«Contract», «Net weight», «Gross weight», «Packing». 

Висловлене в усній формі ділове повідомлення відрізняється певною 

кількістю лексичних та граматичних елементів розмовного регістру з 

можливим вживанням експресивних засобів, які властиві усному мовленню 

(«We’ve got», «It’s OK, I do», «The more so», «Anything else?», «Here it is», «As far 

as I know», «I don’t think so», «By the way»). Водночас офіційно-діловий 

документ не допускає подібних втілень у площину тексту. Сказане в ході 

дискусії, безумовно, знаходить реалізацію в тексті документа. Однак 

здійснюється певна трансформація з виокремленням фрагмента конкретної 

ключової інформації, яка втілюється в текст згідно з усталеними нормами 

англійськомовного писемного ділового мовлення. І відбувається це саме в 

другій фазі формування такого роду документів. 

Перетворення супроводжується видаленням особових займенників (We, I, 

she, he, you), що надає текстовому повідомленню більш формального характеру 
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та сприяє униканню неправильних тлумачень. Замість цього характерним стає 

використання іменників, що називають людину за ознакою, зумовленою якоюсь 

дією або відношенням: «declarant», «exporter», «importer», «consignee», «buyer».  

Зміни також торкаються розмовної лексики, яку замінюють нейтральні 

клішовані висловлювання з максимальним використанням митної/економічної 

термінології («Inspected Ordered by», «Quantities and Description», «To be paid», 

«Total Amount», «Terms of delivery», «Buyer», «Price»). 

Аналіз мовного матеріалу доводить, що синтаксична структура 

англійськомовних митних документів не є важкою. І якщо для синтаксису 

більшості офіційно-ділових документів типовим стає вживання довгих, 

складних речень, то митним документам це властиво меншою мірою. 

У процесі трансформації усного повідомлення в письмове спостерігається 

виділення конкретного фрагмента усного висловлювання та його моделювання 

згідно з канонами вже існуючого жанру митного документа. Наприклад, 

формування тексту документа Certificate of Quality призводить до фіксації 

лише таких суттєвих даних, як: «Date of inspection» 11.08.–12.08.2004, «Quantity 

3080 bags 202432 Gross weight», «Inspection Ordered by», «Cargo Cocoa beans in 

jute bags»; для текстової площини документа Weight List властиве отримання 

стислих даних щодо кількісних характеристик вантажу: «416 BALES», «GROSS: 

25459.20KGS», «NET: 24960.00KGS», «LOT NO.80277», «TOTAL: 416BALES»; 

для Invoice та Proforma-Invoice – чітка інформація про вантаж (відбувається 

дублювання вагових даних товару із текстом документа Weight List) і його 

вартість: «NO PKGS: 416 BALES», «GROSS: 25459.20KGS», «NET: 

24960.00KGS», «TOTAL AMOUNT: USD44928.00». 

Такий відбір мовних засобів забезпечує домінування суто вагомих 

інформативних елементів у текстовій площині митного документа. 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. 
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Відсікання зайвої інформації, її структурування та комбінування у певний 

спосіб дозволяє отримати в максимально згорнутому вигляді необхідну для 

митного процесу інформацію, що забезпечує дієвість тексту митного документа 

на зворотному етапі його створення. 

Серед механізмів такої трансформації слід також виділити «підкреслену 

логічність... при стандартному розташуванні текстового матеріалу, що суттєво 

відрізняє письмову мову від усної» [89, с. 15]. У випадку з англійськомовними 

митними документами спостерігається втілення отриманих в усному діалозі 

даних у специфічну логіко-композиційну структуру документа. Реалізується це 

за допомогою графічного або візуального виокремлення/сегментування 

інформації, що може супроводжуватися використанням арабських цифр 

(Customs Declaration, Certificate of Origin, Phytosanitary Certificate), 

шрифтовим виділенням підзаголовків (Weight List, Certificate of Quality, 

Invoice, Proforma-Invoice) або за допомогою літерних символів (ATA Carnet). 

Крім того, спостерігається багаторазове використання стійких, 

традиційних для всього масиву митних документів, словосполучень/підблоків, 

що неодноразово відтворюються, як словесні штампи, в кількох митних 

документах водночас: «Issued by/in» (ATA Carnet, Certificate of Origin), 

«Consignee»/«Declared name and address of consignee» (Phytosanitary Certificate, 

Goods/Cargo Declaration, Certificate of Origin), «Declaration by 

exporter»/«Declaration» (Certificate of Origin, Cargo Declaration). 

У такий спосіб відбувається стереотипізація певних висловлювань, що, 

по-перше, сприяє раціональному використанню мовних ресурсів, по-друге, 

забезпечує швидке ефективне декодування документів та однозначне їх 

розуміння. 

При цьому важливо те, що існуючі рамки тексту митного документа із 

трафаретною формою мають тенденцію «відсікати» появу дієслівних форм, що 

залишаються, в такому випадку, прерогативою усного ділового спілкування, 

котре супроводжує оформлення пакета митної документації. 
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Таке використання суто іменникових маркерів з відсутністю дієслів 

дозволяє сконцентрувати увагу на більш важливих змістовних центрах тексту 

митного документа і максимально сприяє збиранню інформації в текстовій 

площині документа (конкретних даних: номера контракту – «Contract», ваги 

товару – «Net Weight», «Gross Weight», його пакування – «Packing», кількості – 

«Quantity», дати – «Date of inspection» тощо). 

У процесі переходу на письмовий формат простежується також відмова 

від емоційної складової, спостерігається зникнення питальних висловлювань 

(«Have you anything to declare?», «Have you got any presents or any things liable to 

duty?»), уточнень («What?», «By the way, where can I find the duty free-shop?»), 

скорочень, релевантних усному формату ділового спілкування. 

Отже, ціла низка перевтілень, змін та корегувань призводить до появи на 

останньому етапі потрібного для митного процесу тексту документа, який є 

«продуктом» усного та письмового обміну інформацією, що сформувався в ході 

поетапного ланцюга комунікації зі специфічним «реверсним» напрямком. Саме 

така комунікативна модель сприяє успішному інформаційному наповненню 

текстового масиву англійськомовного митного документа і забезпечує 

отримання «резолюцій» митних органів на вирішальному етапі його 

формування. 

Важливо й те, що у створенні англійськомовного митного документа 

беруть участь і адресат, і адресант. Відправною точкою у формуванні 

англійськомовних митних документів є бланк (трафаретний текст з постійними 

та змінними частинами) або чернетка, оскільки саме вони задають тон 

спілкування, справляючи на адресата відповідний вплив, і зумовлюють 

потрібний перлокутивний ефект (правільну дію-відповідь). 

Крім того, первинна/задана форма митного документа (бланк-шаблон, 

чернетка) зі стандартними висловлюваннями виступає вирішальним фактором 

для відбору мовних засобів під час трансформації усної мови на письмову. 

Саме вони корелюють процес втілення певних фрагментів усного діалогу згідно 

з існуючими внутрішніми законами організації тексту англійськомовного 
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митного документа і вже встановленими канонами англійськомовної письмової 

ділової комунікації. Відбувається це не усвідомлено для адресата завдяки 

специфічному лінгвістичному оформленню первинного варіанта митного 

документа. 

Отже, в ході втілення в письмову площину в тексті документа 

здійснюється редукування висловлювань розмовного регістру з виокремленням 

регулятивної інформації, яка є першорядною для прийняття рішення митними 

органами. У такий спосіб текстовий масив отримує згорнуту інформацію, лише 

конкретні дані стосовно персони або вантажу, що спрямовано на одержання 

максимальної кількості відомостей в одному документі та сприяє подальшому 

декодуванню реципієнтом митного документа. Недостатня конкретизація, 

потреба в уточненні даних можуть бути причинами почергової зміни ролей 

АДРЕСАТ          АДРЕСАНТ у ході формування тексту документа, що ще 

раз підтверджує динамічну сутність представленої нами комунікативної моделі 

англійськомовного митного документа. 

 

Висновки до третього розділу 

 

1. Процес створення тексту АМ документа відбувається в режимі 

актуалізації пропозицій фрейму «Транспортування». Інформаційний простір 

структурується залежно від жанру АМ документа, поєднуючись у різні 

конфігурації за допомогою предметних, посесивних, акціональних та 

ідентифікаційних пропозиціональних схем. 

2. Проведене дослідження виявило специфічні риси процесу розуміння 

прагматичного потенціалу, закладеного у змістовній структурі АМ документа. 

Текстотип «митний документ» визначено як «згортка» текстів митної 

документації, що супроводжують митні процедри та мають ряд спільних ознак 

на морфологічному, синтаксичному та лексичному рівнях. Встановлено, що 

більшість текстів АМД-комплексу мають типову структуру, яка складається з 

трьох частин: вступної, або інтродуктивної, основної та завершальної. Кожна з 
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цих частин містить конкретну прагматичну установку, а в деяких випадках 

навіть декілька водночас. Розгортання прагматичних орієнтирів упродовж 

текстової площини митного документа відбувається поступово, забезпечуючи 

ненав’язливе «програмування» дій реципієнта, формуючи домінантну 

прагмаустановку – збирання правдивих даних для отримання дозволу митної 

установи на в’їзд до країни або виїзд з неї.  

3. До особливостей структурування більшості документів АМД слід 

зарахувати нумераційний та літерний супровід його частин, який підтримує 

зв’язність тексту, сприяє об’єднанню його частин, логічному переходу від 

одного блоку до іншого, що забезпечує більш ефективне розуміння всього 

тексту. Графічний поділ на смислові підблоки/позиційне виділення частин 

митного документа створює ефект «розірваності» і водночас слугує об’єднанню 

сегментів тексту, сприяє його цілісності, акцентуації уваги реципієнта на 

необхідних частинах. 

4. Для реалізації комунікативного впливу в комплексі англійськомовної 

митної документації використовуються діалогова, інформативна та 

маніпулятивна стратегії. Діалогова стратегія забезпечується тактикою запиту 

інформації й тактикою підтвердження даних. Інформативна стратегія 

реалізується за допомогою тактики інструктажу, тактики чіткого 

структурування інформації, тактики полегшення декодування. Маніпулятивна 

стратегія активується в результаті тактики аргументації, тактики привертання 

уваги. 

5. Формування АМ документа відбувається в процесі інтерактивної 

текстової комунікації, що представляється як «реверсна процедура», з 

почерговою зміною ролей адресанта й адресата. Основними етапами створення 

АМ документа слід вважати: первинний варіант митного документа: текст-

шаблон/чернетка; етап збирання інформації; формування остаточного тексту. 

Типовою рисою цієї комунікації стає можливість неодноразового повернення 

реципієнта до заданих частин документа в ході формування тексту, змога за 

потреби звернутись по допомогу до працівників митної служби, що свідчить 
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про складність процесу текстотворення АМ документів, його «реверсний» 

характер. 

Основні положення цього розділу висвітлено в працях [153, 158]. 
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ЗАГАЛЬНІ 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. 

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 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, 
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установлено їхню функціональність і значущість для процесу координування 

митними діями. 

Аналіз морфологічного рівня комплексу 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 сегментах 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 в 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), їх 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. 

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 
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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 характерними 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, 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, сприяє формуванню прагматичного потенціалу 

митного документа в цілому. 

Зафіксовано випадки, коли частини англійськомовних митних документів 

містять кілька настанов водночас (наприклад, завершальні блоки сертифікатів, 

документів АТА карнет). Розгортання закладених упродовж англійськомовного 

митного документа прагматичних орієнтирів поступово формує домінантну 
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прагманастанову – збирання правдивих даних для отримання дозволу митної 

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

«митний документ» активується в результаті системної дії прагматичних 

настанов кожного блоку документа (прогностична, оцінна, 

текстооформлювальна, результувальна, легітимна). 

Ефективність комунікації забезпечена дією відповідних стратегій та 

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 пропозиціональних 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. 

Посесивні пропозиціональні схеми фіксуються лише з конфігурацією 

предметних, ідентифікаційних та акціональних схем під час аранжування 

інформаційного простору Customs Declaration та Cargo Declaration. 

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 
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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. 

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 відповідють 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 зміни ролей адресата та адресанта. 

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. 
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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 комунікаційного процесу. 

Виконана наукова розвідка щодо масиву англійськомовної митної 

документації не вичерпує всіх можливих ракурсів дослідження комплексу 

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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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Специфіка синтаксичної організації анкетних сегментів АМД комплексу 

 

Certificate of Origin: 
Family Name    Petrov;      Passport issued by (country)     Ukraine; 

 

тема         рема                        тема                  рема 

Cargo Declaration: 
PORT OF DISCHARGE   ODESSSA;   PORT OF LOADING   SHANGHAI  ; 

  

  тема              рема        тема                   рема 

Certificate of Quality: 
Cargo cocoa beans in jute bags;      Producer Republic of Cote d’Ivoire; 

 

 тема                рема                   тема                 рема 
Quantity/Weight Declared               is                       **760BAGS/19MTS 

   

               Тема          імпліцитно представлена         рема 

частина реми 

 
Number and Type of Packages              is                   **760P.PWoven Bags 

    

          тема              імпліцитно представлена    рема 

частина реми 
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Means of Conveyance                           is                                  by vessel 

   

        тема              імпліцитно представлена       рема 

частина реми 

 

Phytosanitary Certificate: 

Quantity declared 310kg;          Place of Origin         Turkey; 

 

тема               рема                          тема                 рема 

 

ATA Carnet: 

Holder and address   BIOTEK LTD, 7, Morozov str., Kharkov, Ukraine – 61036; 

             

тема                                                                    рема 

Weight List: 

Packages   416 BALES;  Marks And Nos.  TRANS-CONTINENTAL LEAF TOBACCO CORP ORIGIN  CHINA 

 

тема               рема           тема                                             рема 

Proforma Invoice: 

Net weight    18987,90 kg;               Gross weight        19980,40kg; 

   

тема                 рема                               тема                    рема 

Invoice: 

Contract No 570/2002 apendix 2218,08,04;   Description Cocoa beans(680bags) 

 

тема                      рема                                   тема                    рема 
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, 

Додаток Б 

Приклади синтаксичних структур анкетних сегментів АМД комплексу із 
багатокомпонентною ремою. 

Certificate of Origin 

7. Number and kind of packages; description of goods – тематична зона 

 Blanched peanut kernels size35/39, 

Crop 2009                                                                          – рематична зона 1 

Seven hundred and sixty (760bags) only 

 

Peanut in shell, size 11/13, Crop 2009                              – рематична зона 2; 

Six hundred and twenty (620bags) only 

9. Gross weight or other quantity                                       – тематична зона 

19152KGS                                                                           – рематична зона 1 

GW 

18724KGS                                                                           – рематична зона 2; 

GW 

Weight List 

Descriptions / Art.Nos                      – тематична зона 

                                    – рематична зона 1 

                            – рематична зона 2 

                   – рематична зона 3; 

Packing Specification                     – тематична зона 

                    – рематична зона 1 
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                                                    – рематична зона 2; 

Cargo Declaration 

Proper Shipping name                          – тематична зона 

                                     – рематична зона 1 

                           – рематична зона 2 

 

                                    – рематична зона 3 

 

                                   – рематична зона 4; 

Phytosanitary Certificate 

Name of produce and quantity declared   – тематична зона 

– рематична зона 1 

– рематична зона 2.
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Додаток В 

ПАСАЖИРСЬКІ МИТНІ ДЕКЛАРАЦІЇ 
Додаток В. 1 

Пасажирська митна декларація (США) 
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, 

 
Додаток В. 2 

Пасажирська митна декларація 

(Бермудськи острови) 
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, 

Додаток В. 3 

 

Пасажирська митна декларація 

(Великобрітанія) 
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, 

Додаток В. 4 

Пасажирська митна декларація (Канада) 
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, 

Додаток В. 5 

Пасажирська митна декларація (Китай) 
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, 

Додаток В. 6 

Пасажирська митна декларація (Корея) 
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, 

Додаток В. 7 

Пасажирська митна декларація (Індонезія) 
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, 

Додаток В. 8 

Пасажирська митна декларація (Японія) 
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, 

Додаток В. 9 

Пасажирська митна декларація (Мексика) 
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, 

Додаток В. 10 

Пасажирська митна декларація (Кайманови острови) 
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, 

 
Додаток В. 11 

Пасажирська митна декларація (Індія) 
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Додаток Д 

ВАТАЖНІ МИТНІ ДЕКЛАРАЦІЇ 

Додаток Д. 1 

Вантажна митна декларація (Великобританія) 
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, 

Додаток Д. 2 

 

Вантажна митна декларація (Австралія) 
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, 

Додаток Д. 3 

Вантажна митна декларація (Австралія) 
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EXTRACT FROM THE AUSTRALIAN CODE FOR THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY 
ROAD AND RAIL  

SECTION 11.1 – SHIPPING DOCUMENTATION  
11.1.1 (1) Shipping documentation must be in English.  

(2) Shipping documentation must be legible  
(3) Unless the dangerous goods to which the shipping documentation relates are goods to which 

subclause (10) applies [ie consumer commodities], any shipping documentation must 
contain:  
(a) the consignor’s name and contact telephone number; and  
(b) a description in accordance with subclause (4) of the dangerous goods to be 

transported:  
 
NB: Subclause (4) – is as per the information required on the front of this Shipping Document.  

The requirements of 11.1.1 (5) and (6), covering the positioning of the information on the form and 
recording aggregate quantities, are also met by completing the front of this form  

11.1.5 Whenever practicable the telephone number of the consignor stated in the shipping documentation, 
should be a number at which the consignor, or person acting on behalf of the consignor, is 
accessible 24hours a day to answer questions relating to the goods consigned.  

 
For further information or advice – please contact your TNT Dangerous Goods Officer/Manager.  
  
DOCUMENTARY ASPECTS OF THE INTERNATIONAL TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS  
(ie by SEA IF DESTINED FOR TASMANIA OR OTHER OFF SHORE ISLANDS).  
Description of Dangerous Goods: The basic items of information necessary, in addition to the number and 
kind of packages, and the total quantity (by volume or mass and, in the case of goods Class 1, by the net 
explosive mass of the contents), in the description of each dangerous substance, material or article offered 
for shipment are:  

- the proper shipping name and, if applicable, the words “EMPTY UNCLEANED” or “RESIDUE – 
LAST CONTAINED” before or after the proper shipping name for empty packagings, including 
portable containers or bulk packagings, which contain the residues of dangerous goods, or the 
word “WASTE” before the proper shipping name for waste dangerous goods (other than 
radioactive) materials) being transported for disposal or for processing for disposal. Where 
salvage packaging has been used, the words “SALVAGE PACKING” should be added after the 
description of the goods.  

 
- The class, the division (if assigned), and the compatibility group (for goods of class 1); or the 

subsidiary hazards, if any, such as ‘flammable’, ‘oxidising agent’, ‘corrosive’, for goods of class 
2;  

 
- The letters ’UN’ followed by the UN number shown for the goods in the IMDG Code (except for 

consignments identified as “dangerous goods in limited quantities of class/classes…” as 
permitted by 3.4.5 of the Code), followed by the packing group, where assigned;  

 
- If applicable, the minimum flashpoint if 61

o 
C or below (in 

o 
C closed cup (c.c.)), any subsidiary 

hazards not communicated by the proper shipping name, the identification “MARINE 
POLLUTANT” or “SEVERE MARINE POLLUTANT”, and the recognized chemical name where 
special provision 274 applies as per the dangerous goods list see 3.1.2.8.1 of the Code; and  

 
- The control and emergency temperatures, if applicable, for class 4.1 self-reactive substance or a 

class 5.2 organic peroxide.  
 

The proper shipping name, Class, UN Number, and packaging group (where assigned) should always 

appear in that order. Other items may appear in any order. See section 5.4.1.2 of the Code. 
 

 

 

 



263 
 

, 

Додаток Д. 4 

Вантажна митна декларація (США) 
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, 

Додаток Д. 5 

 
Вантажна митна декларація (США) 
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, 

 
Додаток Д. 6 

 
Вантажна митна декларація (США) 
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, 

Додаток Д. 7 

Вантажна митна декларація (Європейський Союз) 
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Додаток Е 

СЕРТИФІКАТИ ПОХОДЖЕННЯ 

Додаток Е. 1 

Сертифікат походження (Тайланд) 
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Додаток Е. 2 

Сертифікат походження (Китай) 
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, 

Додаток Е. 3 

Сертифікат походження (Китай) 
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, 

 

Додаток Е. 4 

Сертифікат походження (Японія) 
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, 

Додаток Е. 5 

Сертифікат походження (Малайзія) 
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, 

Додаток Е. 6 

Сертифікат походження (Індонезія) 
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, 

Додаток Е. 7 

Сертифікат походження (Європейський Союз) 
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, 

Додаток Е. 8 

Сертифікат походження (Австралія) 
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, 

 

Додаток Е. 9 

Сертифікат походження (Китай) 
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Додаток Ж 

ФІТОСАНІТАРНІ СЕРТИФІКАТИ 

Додаток Ж. 1 

Фітосанітарний сертифікат (Європейський Союз) 
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, 

 

Додаток Ж. 2 

Фітосанітарний сертифікат (Ізраїль) 
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, 

 

Додаток Ж. 3 

Фітосанітарний сертифікат (Канада) 
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, 

Додаток Ж. 4 

Фітосанітарний сертифікат (Китай) 
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, 

 

Додаток Ж. 5 

Фітосанітарний сертифікат (Тайланд) 
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, 

 

Додаток Ж. 6 

Фітосанітарний сертифікат (США) 
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Додаток З 

СЕРТИФІКАТИ ЗВАЖУВАННЯ 

Додаток З. 1 

Сертифікат зважування (Китай) 
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Додаток З. 2 

Сертифікат зважування (Малайзія) 
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, 

 

Додаток Й 

СЕРТИФІКАТИ ЯКОСТІ 

Додаток Й. 1 

Сертифікат якості (Китай) 
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, 

 

Додаток Й. 2 

Сертифікат якості (Китай) 
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, 

Додаток Й. 3 

Сертифікат якості (Індонезія) 
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, 

 

Додаток Й. 4 

Сертифікат якості (Латвія) 
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Додаток К 

ІНВОЙСИ 

Додаток К. 1 

Інвойс (США) 
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, 

 

Додаток К. 2 

Інвойс (США) 
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, 

Додаток К. 3 

Інвойс (Канада) 
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, 

 

Додаток К. 4 

Інвойс (Мексика) 
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, 

Додаток К. 5 

Інвойс (Україна) 
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, 

 

Додаток К. 6 

Інвойс (Європейський Союз) 
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 Додаток Л 

ПРОФОРМА-ІНВОЙСИ 

Додаток Л. 1 

Проформа-інвойс (Україна) 

 

 

 

 



295 
 

, 

 

Додаток Л. 2 

Проформа-інвойс (Австралія) 
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, 

Додаток Л. 3 

Проформа-інвойс (Європейський Союз) 
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, 

 

Додаток Л. 4 

Проформа-інвойс (Тайланд) 

 

 

 



298 
 

, 

 

Додаток Л. 5 

Проформа-інвойс (Тайвань) 
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Додаток М 

АТА КАРНЕТИ 

Додаток М. 1 

АТА карнет (Україна) 
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Додаток М. 2 

АТА карнет (США) 
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Додаток М. 3 

АТА карнет (Європейський Союз) 
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Додаток М. 5 

АТА карнет (Болгарія) 
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