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АНОТАЦІЯ 

 

Чухно Т. В. Структурно-семантичні та функціональні параметри 

англомовного вокабуляру митної сфери. – 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, 2021. 

Дисертацію присвячено дослідженню структурно-семантичних та 

функціональних параметрів англомовного вокабуляру митної сфери.  

З огляду на бурхливий розвиток міжнародного співробітництва та 

інтенсифікацію мовних контактів питання розбудови митної термінологічної 

лексики набуло важливого значення. Актуальність дисертаційної праці 

зумовлено відсутністю у вітчизняній лінгвістиці досліджень структурно-

семантичних параметрів, особливостей утворення та функціонування 

термінологічних одиниць в англійськомовній термінологічній системі митної 

сфери.  

Релевантність роботи визначається також чималою кількістю 

англомовних термінологічних утворень на позначення понять митної справи, 

які «мігрували» разом з введенням в дію нового Митного кодексу України (1 

червня 2012 р.), практично повністю адаптованого до митного законодавства 

Європейського Союзу, міжнародних конвенцій та стандартів, розробленими 

Всесвітньою митною організацією. Актуальність роботи також увиразнюється 

її належністю до кола термінологічних досліджень, здійснених із залученням 

комплексної методики аналізу, що дає змогу всебічно вивчити обрану 

термінологічну систему. 

Об’єктом дослідження є англійськомовна митна термінологія. 

Предметом вивчення – структурно-семантичні особливості та функціональні 

параметри митних термінологічних одиниць в англійській мові. Головною 

метою наукової розвідки виступає встановлення структурно-семантичних 
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параметрів, особливостей утворення та функціонування одиниць-компонентів 

терміносистеми митної сфери.  

Матеріалом дослідження послугували 1800 англійських термінів митної 

сфери, отриманих методом суцільної вибірки з текстів митних документів, як-

от: пасажирські декларації, вантажні маніфести, карнети, свідоцтва, 

сертифікати, інвойси, конвенції, кодекси (обсягом 1500 стoр.); звітів, 

інструкцій, рекомендацій, довідників, словників та глосаріїв (обсягом 5800 

стoр.); наукових статей та англомовних періодичних видань за період 2004-

2020 років (обсягом 2600 стор.), а також публікацій, навчальних платформ, 

інтерактивних мап та баз даних інтернет-сайту Всесвітньої митної організації. 

Для верифікації даних були використані відповідні лексикографічні джерела. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше 

було розкрито інтегративний характер митної терміносистеми в англійській 

мові; виявлено структурні типи терміноодиниць англомовного вокабуляру 

митної сфери, шляхи та способи їх формування; проаналізовано механізм 

білатеральної експансії – механізм утворення структурних композитів митної 

терміносистеми в англійській мові (бікомпонентних та полікомпонентних); 

з’ясовано структурно-семантично особливості англійськомовних моно- і 

полікомпонентних термінологічних одиниць митної галузі; встановлено 

характер семантичних відносин в межах термінологічного поля митної справи 

(полісемантичні, омонімічні та синонімічні зв’язки); визначено специфіку 

вербалізації основних понять митної сфери засобами англійської мови. 

Теоретичне значення роботи полягає у вирішенні проблем, пов’язаних 

з основними шляхами, способами та механізмами утворення 

англійськомовних митних термінів; тенденцій розвитку їх семантики, що 

збагачує і розширює теоретичні засади термінознавства, такі галузі, як 

семасіологія, ономасіологія, словотвір у мовах для спеціальних цілей.  

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у 

можливості використання його основних положень та висновків при 

викладанні нормативних курсів з лексикології, порівняльної лексикології та 
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стилістики, дисциплін за вибором з термінознавства та науково-технічного 

перекладу, на практичних заняттях з англійської мови та з практики 

перекладу; у процесі підготовки курсових, дипломних та магістерських робіт; 

при укладанні спеціальних словників і вокабуляріїв, методичних та 

навчальних посібників. Результати дослідження митної терміносистеми 

сприятимуть перекладу митних термінів, реферуванню та анотуванню 

наукових текстів.  

Перший розділ «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англомовного вокабуляру митної сфери» присвячено з’ясуванню загальних 

теоретичних питань, пов’язаних з дефініцією терміна. Окреслено головні 

ознаки та вимоги до терміна. Описано основні підходи у дослідженні 

термінологічного статусу мовних одиниць – нормативний, функціональний і 

когнітивний.  

У роботі розглянуто етапи становлення термінознавчої науки і основні 

питання, які були в центрі уваги науковців. Визначено одну з найважливіших 

проблем термінознавства – проблему розмежування термінів та слів 

загальнолітературної мови. З’ясовано, що лінгвістичні процеси, які 

відбуваються у фахових мовах (субмовах), діють так само, як і в 

загальновживаній мові.  

Розкрито інтегративний генетичний характер англомовного вокабуляру 

митної сфери. Митна терміносистема в англійській мові є важливим 

прошарком лексичного фонду мови та результатом професійно-пізнавальної 

діяльності фахівців митної галузі, яка послуговується спеціальними 

одиницями інших субмов: економіки (excise tax, pro forma invoice, duty 

drawback), юриспруденції (smuggling, counterfeit trademark goods, tax evasion), 

транспортно-торгівельної логістики (cargo manifest, shipping documents, freight 

container, air express cargo). 

У другому розділі «Структурно-семантичні особливості англомовних 

термінів митної сфери» проаналізовано шляхи, способи та механізми 

утворення термінів митної справи. Розглянуто семантичні відношення між 
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англомовними митними термінами. У процесі аналізу синонімічних відносин 

термінологічних одиниць митної сфери було виявлено поширене вживання як 

кореневих лексем duty, tax, levy, charge, fee, toll, так і синонімічних дериватів: 

excisable, taxable, chargeable, dutiable. 

У дисертаційній роботі визначено «біфункціональний» характер значної 

частини базових митних термінів. Поза межами митної сфери ці терміни 

виконують роль загальновживаної лексики, а в межах термінологічного поля 

митної справи вони функціонують у вигляді спеціальних термінологічних 

лексем. 

Розкрито особливості функціонування механізму «експансії ключових 

термінів» як продуктивного способу формування спеціального вокабуляру 

митної галузі в англійській мові. Такий синтаксичний спосіб утворення 

полікомпонентних сполук виступає одним з найпоширеніших та 

універсальних способів для термінологічних систем усіх фахових мов, 

оскільки такому шляху поповнення термінологічного фонду “мікросистеми” 

сприяє сама специфіка будови англійської мови як аналітичної.  

Встановлено, що така експансія має білатеральний характер і 

поділяється на препозиційну (лівосторонню) та постпозиційну 

(правосторонню), прикладом останньої є Customs declaration > Customs 

declaration process > Customs declaration processing capability. Експансія також 

може виступати у поєднанні двох видів: duty drawback > duty drawback rate > 

flat duty drawback rate, тим самим засвідчуючи білатеральний характер. 

Третій розділ «Актуалізація основних понять митної сфери засобами 

англійської мови» присвячено розгляду способів англомовної номінації 

основних понять митної сфери. В науковій праці проаналізовано шляхи 

вербалізації понять, пов’язаних з різними видами товарів, документів та 

податків в англійськомовній митній справі. Здійснено аналіз лінгвальних 

особливостей термінологічних одиниць, які вербалізують основні поняття 

митної галузі.  
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Встановлено, що основними поняттями митної сфери виступають 

поняття «мито», «товар», «декларація/конвенція». В англійській мові для 

вербалізації цих понять в іхніх розгорнутих варіантах залучено як 

монокомпонентні, так і полікомпонентні термінологічні одиниці. 

В роботі проаналізовано семантичне наповнення термінологічних 

сполучень на позначення понять, які втілюють різні види митної документації, 

митних зборів та товарів, що перетинають державні кордони. Розглянуто 

синонімічні термінологічні утворення, якими відбиваються основні поняття 

митної сфери в англійській мові. Визначено, що структурні композити 

англомовної терміносистеми (бікомпонентні та полікомпонентні) вживаються 

саме на позначення комплексних понять. 

Укладений глосарій найуживаніших англомовних термінів митної сфери 

стане у нагоді як фахівцям митної сфери в своїй професійній діяльності, так і 

учасникам навчального процесу. 

Ключові слова: митна терміносистема, термінотворення, семантичні 

відношення, структурний композит, білатеральна експансія, біфункціоналізм, 

поняття, номінація, актуалізація. 

 

 

 

SUMMARY 

 

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

English Vocabulary of the Customs Sphere. – Qualification research paper. 

Thesis for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2021. 

The thesis is devoted to the structural, semantic and functional parameters of 

the English vocabulary of the Customs sphere.  

Given the rapid development of international cooperation and the 

intensification of linguistic contacts, the issue of developing Customs terminology 
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has become an important one. The timeliness of the dissertation is conditioned by 

the fact that linguistics lacks researches into structural, semantic parameters and 

features of forming and functioning terminological units of the Customs terminology 

in the English language. 

The relevance of the work is determined by a large number of English 

terminological formations to denote the concepts of Customs, which “migrated” 

with the introduction of the new Customs Code of Ukraine (June 1, 2012). It is worth 

noting that this Code is fully adapted to the European Union Customs legislation, 

international conventions and standards developed by the World Customs 

Organization. The topicality of the work has also been substantiated by an extensive 

terminological research, involving a comprehensive methodology of analysis which 

allows an in-depth study of the chosen terminological system. 

The object of this research is English Customs terminology. The subject of 

the study is structural and semantic features and functional parameters of Customs 

terminological units in English. The main purpose of scientific paper is to establish 

structural and semantic parameters, features of forming and functioning the 

terminological units of the Customs terminological system. 

The material of the study includes 1800 English terms of the Customs sphere. 

These terms were obtained by sampling from Customs documents texts such as 

passenger declarations, cargo manifests, carnets, licenses, certificates, invoices, 

conventions, codes (1,500 pages); reports, instructions, recommendations, reference 

books, dictionaries and glossaries (5,800 pages); scientific articles and English 

periodicals for the period of 2004-2020 (2,600 pages), as well as publications, 

training platforms, interactive maps and databases of the World Customs 

Organization website. The author consulted appropriate lexicographic sources in 

order to verify the lexical meanings. 

The scientific novelty of the obtained results consists in the fact that the 

scientific paper for the first time reveals the integrative nature of the Customs 

terminology system in English and the structural types of Customs term units in the 

English language. The thesis also looks into the ways and means of forming 
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terminological units of Customs domain. It highlights the mechanism of bilateral 

expansion that is the mechanism of forming structural composites of the Customs 

terminology system in English (bicomponent and polycomponent terms).  

The qualification research deals with semantic and structural features of the 

English monocomponent and polycomponent terminological units of the Customs 

domain as well as the nature of semantic relations within the terminological field of 

Customs (polysemantic, homonymous and synonymous relations). The scientific 

work also determines the specific features of verbalizing the basic concepts of the 

Customs sphere in the English language. 

The theoretical significance of this research is to solve problems related to 

the main ways, means and mechanisms of forming English terms of the Customs 

domain; trends in the development of their semantics, which enriches and expands 

the theoretical foundations of terminology, such areas as semasiology, 

onomasiology, word formation in languages for special purposes. 

The practical value of the dissertation research lies in the possibility of using 

its main provisions and conclusions in teaching normative courses in lexicology, 

comparative lexicology and stylistics, optional courses in terminology and scientific 

and technical translation, at practical classes in English and translation practice; in 

the process of writing term papers, graduation papers, and masters’ theses; when 

compiling special dictionaries and vocabularies, methodical and educational 

manuals. The results of the study of the Customs terminology system will facilitate 

the process of translating Customs terms as well as rendering and summarizing 

scientific texts. 

The first chapter «Theoretical and Methodological Principles of the Study of 

English Vocabulary of the Customs Sphere» focuses on clarifying the general 

theoretical issues related to the definition of the term. This chapter outlines the main 

features of the term and requirements for it. It also deals with the main approaches 

to the study of the terminological status of language units – normative, functional 

and cognitive approaches. 
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The paper considers the stages of forming and developing the terminological 

science as well as the main issues that were in the focus of scientists’ attention. One 

of the most important problems in terminological science has been identified in this 

chapter. It is the problem of distinguishing terms and words of general literary 

language. It has been found out that the linguistic processes taking place in 

professional languages (sublanguages) function the same way as in the common 

language. 

The paper reveals the integrative genetic character of the English vocabulary 

of the Customs sphere. Customs terminology in English is an important layer of the 

lexical fund of the language and the result of professional and cognitive activities of 

Customs officials. Customs terminology uses special units of other sublanguages: 

economic terms (excise tax, pro forma invoice, duty drawback), law terms 

(smuggling, counterfeit trademark goods, tax evasion), terms of transport and trade 

logistics (cargo manifest, shipping documents, freight container, air express cargo). 

The second chapter «Structural and Semantic Features of English Terms of 

the Customs Sphere» analyzes the ways, means and mechanisms of forming 

Customs terms. The chapter deals with semantic relations among English Customs 

terms. While analyzing synonymous relations of terminological units of the Customs 

domain, the author revealed the widespread usage of both monocomponent terms 

duty, tax, levy, charge, fee, toll, and their synonymous derivatives: excisable, 

taxable, chargeable, dutiable. 

The scientific paper defines the “bifunctional” nature of a significant part of 

the basic Customs terms. Outside the Customs sphere, these terms play the role of 

common vocabulary whereas within the terminological field of Customs, they 

function in the form of special terminological units. 

In the thesis, the mechanism of bilateral expansion of key terminological units 

has been revealed and substantiated. This mechanism functions as a productive way 

of forming special vocabulary of the Customs domain in English. This syntactic 

means of forming polycomponent compounds is considered as one of the most 

common and universal means for terminological systems of all professional 
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languages. The structure of English as an analytical language facilitates this way of 

replenishing the terminological fund of the “microsystem”.  

The terminological composite consisting of biterm and polyterm is formed by 

attaching both terminological and non-terminological units to the key term. Bilateral 

expansion can be either prepositional or postpositional one, an example of the latter 

can be a chain Customs declaration > Customs declaration process > Customs 

declaration processing capability. Expansion can also be a combination of two 

types: duty drawback > duty drawback rate > flat duty drawback rate, thus 

confirming the bilateral nature. Sometimes they both are of use. The mechanism of 

bilateral expansion is used to form such terminological composites to reflect 

integrated concepts.  

The third chapter «Actualization of the Basic Concepts of the Customs Sphere 

by Means of the English Language» is devoted to the ways of nominating the basic 

concepts of the Customs sphere in English. The research demonstrates the ways of 

verbalizing concepts related to different types of goods, documents and taxes in the 

English language. The analysis of linguistic features of terminological units that 

actualize the basic Customs concepts has been carried out. 

The chapter also deals with diverse ways of verbalizing the main concepts of 

the Customs sphere: “duty”, “goods”, “declaration/convention”. The research 

findings have confirmed the fact that both monocomponent and polycomponent 

terminological units can be employed to verbalize these concepts in their expanded 

versions in English. 

The study also analyzes the semantic content of terminological combinations 

to denote concepts that embody different types of Customs documents, Customs 

duties and goods crossing state borders. The thesis looks into synonymous 

terminological formations which reflect the basic concepts of the Customs sphere in 

English. The paper has determined that the structural composites of the English 

terminology (bicomponent and polycomponent units) are mostly used to denote 

complex concepts. 
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The compiled glossary of the widely spread English terms of the Customs 

sphere will be of practical value for Customs officials in their professional activities 

as well as for participants of the educational process. 

Key words: Customs terminology, term-formation, semantic relations, 

structural composite, bilateral expansion, bifunctionalism, concept, nomination, 

actualization. 
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ВСТУП 

 

Протягом останніх декілька десятиліть процес глобалізації став 

визначальним чинником розвитку суспільства та механізмом створення 

єдиного інформаційно-комунікативного простору. Стрімкий розвиток 

багатьох сфер людської діяльності постійно вносить значні зміни до мовної 

картини сучасного світу, суттєво поповнюючи словниковий склад не тільки 

загальновживаної мови, але й вокабуляри субмов, оскільки саме в них 

відображається розвиток відповідних галузей промисловості та новітніх 

технологій. З огляду на те, що певну частину лінгвістичного фонду складає 

фахова лексика, і доля термінів у лексичному складі мови постійно зростає, 

вітчизняні і зарубіжні термінологи протягом останніх десятиліть аналізують 

особливості утворення та функціонування термінологічних одиниць, їх 

структуру та семантику, займаються упорядкуванням термінів та питаннями 

їх перекладу (В.І. Карабан [119], Е.Ф. Скороходько [210], Ф.А. Циткіна [232], 

Л.М. Черноватий [234, 235]), з’ясовують специфіку термінологічної номінації 

(Т.С. Пристайко [190]). 

На сьогодні існують численні дослідження як загальнотеоретичних 

питань термінознавства (О.С. Ахманова [10, 11], Г.Й. Винокур [36], 

В.П. Даниленко [65, 66], Т.Р. Кияк [123–124], О.С. Кубрякова [145, 146], 

В.М Лейчик [151–155], Д.С. Лотте [161], О.О. Реформатський [197–199], 

О.В. Суперанська [218, 219], Ф.А. Циткіна [233]), так і окремих терміносистем, 

зокрема, гуманітарної (Р.І. Дудок [77]), медичної (І.І. Бойко [22], Ю.В. Віт [37], 

І.Ф. Стоянова [216], А.В. Янков [257]), технічної (О.А. Литвинко [158], 

Г.Б. Фогель [227], О.І. Южакова [255]), спортивної (С.С. Богуславський [20], 

А.А. Литвин [157], І.Б. Павлюк [179]), туристичної (В.В. Прима [189]), 

юридичної (Е.Т. Дерді [69], Р.Я. Дмитрасевич [71], Я.Ю. Манжос [163]), 

комп’ютерної галузі, (О.С. Чирвоний [236]), нафтогазової промисловості 

(О.Д. Царук [231]), штучного інтелекту (В.Д. Сліпецька [213]) тощо.  
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Ширше вивчалися терміни економічних галузей: фінансові терміни у 

міжсистемній взаємодії (А.В. Грицьків [60, 61]), структурно-семантичні 

особливості термінів оподаткування (О.В. Костантінова [137]), юридична 

термінологія в економічних текстах (І.М. Гумовська [62]); процеси 

термінологізації в кредитно-банківській справі (О.І. Дуда [74]), 

терміносистема ринкових взаємин (З.Б. Куделько [147]), термінологія 

маркетингу (О.І. Гутиряк [63, 64]), екомаркетингу (С.М. Гордун [53]), терміни 

комерційного права (І.В. Сапожник [201]); також досліджувалися явища 

фразеології в економічній терміносистемі: англійські лексичні та 

фразеологічні новотвори у сфері економіки (М.В. Бєлозьоров [17]), 

фразеологічні одиниці менеджменту та маркетингу (К.В. Житнікова [89]); 

деякі роботи були присвячені вузьким аспектам лексики чи граматики, як-от 

префіксальні дієслова англійської економічної термінолексики (В.І. Пушкар 

[194]), багатокомпонентні економічні терміни (В.Л. Іщенко [116]) економічні 

жаргони (D. Folsom [280]), евфемізми у сфері бізнесу (W. Lutz [295]), нові 

одиниці економічного лексикону (P. McFedries [299], J. Aitchison [261], 

M. Quinion [311]). 

Численні наукові розвідки в царині термінознавства свідчать про 

значний науковий інтерес до вивчення лексемної фактури субмов, які 

обслуговують різноманітні сфери професійної діяльності людини. Втім, 

незважаючи на значну кількість робіт, присвячених різним терміносистемам і 

фаховим мовам, англійська термінологія митної сфери і досі залишається 

малодослідженою.  

У сучасній лінгвістиці є дисертація, присвячена структурно-

семантичним та когнітивно-прагматичним параметрам тільки 

англійськомовної митної документації з погляду дискурсології 

(А.А. Свєтлічна [202, 203]), та наукова праця, що вивчає походження митної 

термінології української мови (В.М. Дейнека [67, 68]). Проте, дослідженню 

структурно-семантичних особливостей утворення та функціонування 
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монокомпонентних і полікомпонентних термінологічних одиниць в 

англомовній терміносистемі митної сфери не приділялося належної уваги.  

Отже, про термінологічну систему митної сфери можемо сказати як про 

ту, що знаходиться на стадії формування, але вже зараз вона вимагає 

упорядкування та систематизації. В умовах інформаційної інтеграції 

глобального простору питання розбудови митної термінологічної лексики 

набуло важливого значення. Адже повноцінна участь України в міжнародних 

правових та економічних співробітництвах зумовлена багатьма процесами, 

серед яких врегулювання національної митно-тарифної системи згідно 

міжнародним стандартам посідає не останнє місце. Слід зауважити, що від 

рівня сформованості термінологічного фонду лексики митного спрямування, 

вірного тлумачення деяких митних термінологічних “реалій” залежатиме 

якість опрацювання митної документації в питаннях дотримання міжнародних 

стандартів. 

Варто виокремити, що реформування митних органів сприяє 

автоматизації процедур митного оформлення та запровадженню електронних 

митниць з використанням сучасних скануючих систем для машин та 

контейнерів. Разом з цим з’являються і нові явища, що потребують певної 

номінації, як-от: уповноважений економічний оператор (authorized economic 

operator), принцип єдиного вікна (“single window” principle), прикордонний 

пункт “єдиний офіс” (one-stop border post), автоматизоване управління 

ризиками (automated risk management) та багато інших. Саме тут і починається 

кропітка робота термінознавців. Нові відкриття потребують найменування як 

засобу вираження уявлення про поняття. Цей процес номінації викликає появу 

нових лексем або зміни значень уже існуючих мовних одиниць.  

Зазначимо, що в процесі номінації певних нових понять чи явищ 

термінологи та вчені-фахівці часто послуговуються англійською мовою, яка в 

ХХ столітті остаточно стала єдиним глобальним мовним кодом, мовою 

лідерства (Ю.А. Зацний [96]). За допомогою англійської мови стає можливою 
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термінологічна глобалізація, оскільки саме англійська мова є джерелом 

формування первинних термінів науки або техніки (R. Ohly [305]). 

Актуальність дисертаційного дослідження, отже, зумовлюється 

насамперед відсутністю у вітчизняній лінгвістиці досліджень структурно-

семантичних параметрів, особливостей утворення та функціонування 

термінологічних одиниць в англомовній терміносистемі митної сфери. 

Релевантність роботи визначається також чималою кількістю англомовних 

терміносполук на позначення понять митної справи, які «мігрували» разом з 

введенням в дію нового Митного кодексу України (1 червня 2012 р.), 

практично повністю адаптованого до митного законодавства Європейського 

Союзу, міжнародних конвенцій та Рамкових стандартів безпеки та спрощення 

міжнародної торгівлі, розробленими Всесвітньою митною організацією, що 

сприяло інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України з переважною 

більшістю країн світу. Актуальність роботи увиразнюється її належністю до 

кола термінологічних досліджень, здійснених із залученням комплексної 

методики аналізу, що дає змогу всебічно вивчити обрану термінологічну 

систему. 

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

Дисертаційну роботу виконано у межах комплексної наукової теми 

факультету іноземної філології Запорізького національного університету 

«Когнітивно-комунікативні та лінгвокультурологічні параметри дослідження 

мовних одиниць». Тему дисертації затверджено на засіданні науково-

технічної ради Запорізького національного університету (протокол № 6 від 21 

січня 2016 року). 

Мета дисертаційного дослідження полягає в тому, щоб встановити 

структурно-семантичні параметри, особливості утворення та функціонування 

одиниць-компонентів терміносистеми митної сфери. Поставлена мета 

передбачає розв’язання таких основних завдань: 

– розкрити інтегративний генетичний характер англійськомовного 

вокабуляру митної сфери; 
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– виявити структурні типи одиниць спеціального вокабуляру, шляхи 

та способи їх формування; 

– проаналізувати механізм утворення структурно складних 

(бікомпонентних та полікомпонентних) митних термінів-композитів і 

словосполучень; 

– з’ясувати особливості семантики монокомпонентних і 

полікомпонентних термінологічних одиниць митної сфери; 

– встановити характер внутрішніх семантичних відносин  

термінологічного поля митної справи; 

– визначити специфіку вербалізації основних понять митної справи 

англійською мовою; 

– укласти глосарій найуживаніших англомовних термінів митної 

сфери. 

Об’єктом дослідження є англійськомовна митна термінологія. 

Предмет аналізу – структурно-семантичні особливості та функціональні 

параметри митних термінологічних одиниць в англійській мові. 

Матеріалом дослідження послугували 1800 англійських термінів 

митної сфери, отриманих методом суцільної вибірки з текстів митних 

документів, як-от пасажирські декларації, вантажні маніфести, карнети, 

свідоцтва, сертифікати, інвойси, конвенції, кодекси (обсягом 1500 стoр.); 

звітів, інструкцій, рекомендацій, довідників, словників та глосаріїв, (обсягом 

5800 стoр.); наукових статей та англомовних періодичних видань за період 

2004-2020 років (обсягом 2600 стор.), а також публікацій, навчальних 

платформ, інтерактивних мап та баз даних інтернет-сайту Всесвітньої митної 

організації. Для верифікації даних були використані відповідні 

лексикографічні джерела. 

Відзначимо, що мета та завдання дисертаційної роботи зумовили 

доцільність використання як семасіологічного, так і ономасіологічного 

підходів. Семасіологічний підхід застосовувався у процесі визначення 
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семантики термінів та семантичних відношень між ними, а ономасіологічний 

при розгляді актуалізації основних понять терміносистеми митної справи.  

Конкретними лінгвістичними методами, які застосовувались в науковій 

праці, є: 

дескриптивний метод – для загальної характеристики терміносистеми 

митної сфери та визначення її інтегративності; 

метод аналізу словникових дефініцій – для визначення узуальної 

семантики англомовних митних термінів;  

метод контекстуального аналізу – для розкриття семантики 

термінологічних одиниць досліджуваної галузі у мовленні, для з’ясування 

їхніх функціональних особливостей, для виявлення асоціативно пов’язаних 

смислових ознак при встановленні синонімічних, омонімічних та 

полісемічних зв’язків у фаховому тексті; 

метод структурно-семантичного аналізу – для виявлення компонентів 

структурних композитів та визначення змістовно-смислового наповнення як 

безпосередньо самих компонентів («ключових термінів»), так і структурно 

складних терміноутворень; 

метод словотвірного аналізу – для визначення словотвірних моделей 

термінів та виявлення термінотвірних характеристик. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в ньому вперше: 

 розкрито інтегративний характер пласту митної термінологічної 

лексики в англійській мові; 

 виявлено структурні типи терміноодиниць англомовного 

вокабуляру митної сфери, шляхи та способи їх формування; 

 проаналізовано механізм білатеральної експансії – механізм 

утворення структурних композитів митної терміносистеми в англійській мові 

(бікомпонентних та полікомпонентних); 

 з’ясовано особливості англійськомовних моно- і 

полікомпонентних термінологічних одиниць митної галузі з позицій лексемної 

фактури, семантизації та функціонування; 
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 встановлено характер семантичних відносин в межах 

термінологічного поля митної справи (полісемантичність, омонімічні та 

синонімічні зв’язки); 

 визначено специфіку вербалізації основних понять митної сфери 

засобами англійської мови. 

Теоретичне значення роботи полягає у вирішенні проблем, пов’язаних 

з основними шляхами, способами та механізмами утворення 

англійськомовних митних термінів; тенденцій розвитку їх семантики, що 

збагачує і розширює теоретичні засади термінознавства, такі галузі, як 

семасіологія, ономасіологія, словотвір у мовах для спеціальних цілей.  

Практичне значення дисертаційного дослідження полягає у 

можливості використання його основних положень та висновків при 

викладанні нормативних курсів з лексикології, порівняльної лексикології та 

стилістики, дисциплін за вибором з термінознавства та науково-технічного 

перекладу, на практичних заняттях з англійської мови та з практики 

перекладу; при написанні курсових, дипломних та магістерських робіт; при 

укладанні спеціальних словників і вокабуляріїв, методичних та навчальних 

посібників. Результати дослідження митної терміносистеми сприятимуть 

перекладу митних термінів, реферуванню та анотуванню наукових текстів.  

Основні положення, які виносяться на захист: 

1. Англомовна митна терміносистема є важливим прошарком 

лексичного фонду мови та результатом професійно-пізнавальної діяльності 

фахівців митної галузі, яка послуговується вокабуляром інших субмов: 

економіки, юриспруденції, транспортних систем, що підкреслює 

інтегративний генетичний характер митної термінології. 

2. Структурна організація англійської фахової мови митної справи 

фіксує як монокомпонентні терміноодиниці, так і полікомпонентні 

терміносполуки. Механізмом формування структурних композитів-термінів 

(бікомпонентних та полікомпонентних) для відбиття комплексних понять 

виступає механізм білатеральної експансії ключових структурно простих 
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термінів шляхом приєднання до цих термінів термінологічних і 

нетермінологічних одиниць. Ця експансія поділяється на препозиційну 

(лівосторонню) і постпозиційну (правосторонню).  

3. Специфіка семантичних зв’язків митних термінів проявляється в 

галузевій та міжгалузевій полісемії, омонімії та синонімії. Цей процес 

насамперед обумовлено генетичною спорідненістю із суміжними галузями, 

зокрема, із сферою економіки, фінансів, оподаткування, статистики, 

юриспруденції, логістики та інших.  

4. Англомовній терміносистемі митної справи притаманна 

«біфункціональність»: поза межами митної сфери значна частина ключових 

термінів виконує роль загальновживаної лексики, а в межах термінологічного 

поля митної справи вони функціонують у вигляді спеціальних 

термінологічних лексем. 

5. Тематична класифікація є ефективним засобом інвентаризації 

основних терміноодиниць спеціальної сфери, що зумовлює певний 

поняттєвий взаємозв’язок термінолексем для номінації спеціальних понять 

митної справи, а також свідчить про системність і самостійність цієї 

терміносистеми, незважаючи на її вузькоспрямований характер і користування 

термінологічним апаратом суміжних галузей. 

Апробацію основних положень і результатів дисертаційного 

дослідження здійснювалося на наукових і науково-практичних конференціях: 

– на міжнародних: «Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови 

як іноземної» (Полтава, 2006), «Стан та перспективи лінгвістики фахових мов 

та термінознавства в Україні» (Чернівці, 2011), «Мова і світ: дослідження та 

викладання» (Кіровоград, 2011), «Актуальные проблемы романо-германской 

филологии и методики преподавания иностранных языков» (Гомель, 2015), 

«Іноземна філологія у ХХІ столітті» (Запоріжжя, 2017, 2019, 2020);  

– на всеукраїнських: «Актуальні проблеми філологічної науки та 

педагогічної практики» (Дніпропетровськ, 2011), «Сучасна германістика: 

теорія і практика» (Дніпропетровськ, 2012), «Мовна комунікація і сучасні 
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технології у форматі різнорівневих систем» (Горлівка, 2014); 

– на міжвузівській «Проблеми комплексного підходу до вивчення 

термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі 

(термінологічне словотворення)» (Дніпропетровськ, 2012); 

– на щорічних підсумкових конференціях професорсько-викладацького 

складу факультету іноземних мов Запорізького національного університету 

(2016-2020 рр.); на засіданнях кафедри теорії та практики перекладу з 

англійської мови (2017-2020 рр.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації висвітлено у 13 

одноосібних публікаціях автора, з них: 5 статей у фахових виданнях України, 

1 наукова стаття у зарубіжному виданні, 1 наукова стаття у виданні, яке 

включене до міжнародної спеціалізованої наукометричної бази даних Index 

Copernicus, а також тези і матеріали доповідей на 6 міжнародних і 

всеукраїнських наукових та науково-практичних конференціях. Загальний 

обсяг публікацій становить 4,25 др. арк.. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

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

використаних джерел (323 найменувань), ілюстративного матеріалу (28 

найменувань) та додатку (глосарій англомовних термінів митної сфери). 

Загальний обсяг дисертації становить 238 сторінки, із них 170 сторінок 

основного тексту. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми дисертаційного дослідження та її 

актуальність, сформульовано мету і завдання, визначено об’єкт і предмет 

дослідження, окреслено матеріал і основні методи аналізу, сформульовано 

положення, що виносяться на захист, розкрито новизну одержаних 

результатів, їхнє теоретичне і практичне значення, зазначено структуру й 

обсяг дисертації, наведено дані про апробацію та публікації результатів 

наукової розвідки. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

англомовного вокабуляру митної сфери» описано етапи становлення 
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термінознавчої науки, розглянуто загальні теоретичні питання, пов’язані з 

дефініцією терміна, окреслено його головні ознаки та вимоги до нього. 

Виокремлено особливості формування митної термінологічної системи. 

Розкрито інтегративний генетичний характер англійськомовної митної 

терміносистеми. Викладено методику дослідження митних термінологічних 

одиниць. Охарактеризовано використані в роботі методи та прийоми 

дослідження і обґрунтовано їх використання. 

У другому розділі «Структурно-семантичні особливості 

англомовних термінів митної сфери» проаналізовано шляхи, способи та 

механізми утворення термінів митної справи, розглянуто семантичні 

відношення між англомовними митними термінами (полісемантичність, 

омонімічні та синонімічні зв’язки), з’ясовано особливості семантики 

англомовних монокомпонентних і полікомпонентних термінологічних 

одиниць митної сфери, визначено «біфункціональний» характер ключових 

термінів митної галузі, розкрито особливості утворення структурно складних 

митних термінів на позначення комплексних понять.  

З’ясовано, що формування бікомпонентних та полікомпонентних 

термінів здійснюється шляхом залучення механізму білатеральної експансією 

ключових термінів, тобто їх розширенням, приєднанням до них як 

термінологічних, так і нетермінологічних одиниць і створенням комплексних 

термінів.  

У третьому розділі «Актуалізація основних понять митної сфери 

засобами англійської мови» розглянуто способи англомовної номінації 

основних понять митної сфери, проаналізовано шляхи актуалізації понять, 

пов’язаних з різними видами товарів, документів та податків в 

англійськомовній митній справі. Здійснено аналіз лінгвальних особливостей 

термінологічних одиниць, які вербалізують основні поняття митної галузі.  

Досліджено семантичне наповнення термінологічних сполучень на 

позначення понять, які втілюють різні види митної документації, митних 

зборів та товарів, що перетинають державні кордони. Розглянуто синонімічні 
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термінологічні утворення, якими відбиваються основні поняття митної сфери 

в англійській мові.  

У загальних висновках підсумовано результати дисертаційного 

дослідженні та окреслено перспективи подальших наукових пошуків з обраної 

проблематики.  
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РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ  

ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ВОКАБУЛЯРУ МИТНОЇ СФЕРИ 

 

1.1. Становлення термінознавства як науки 

 

Прийнято вважати, що термінознавство як розділ науки, який вивчає 

семантичну природу, граматичний устрій та особливості функціонування 

термінів, виокремилось в кінці 60-х років ХХ ст. Хоча помилковим було б 

вважати саме цей період початком розвитку нової науки. Своїми коріннями ця 

наука сягає ще XVII ст. коли в Європі все інтенсивніше розвивалися 

транспортно-торгівельні відносини.  

Безперечним є той факт, що історія термінознавства пов’язана з історією 

науки, техніки та професійної діяльності людини: з появою нових 

інструментів, приборів та механізмів слід було давати їм належне 

найменування, згодом номінації також вимагали й удосконалені процеси та 

новітні технології. Цей процес відбувався стихійно і не узгоджено, спричиняв 

появу великої кількості багатозначних термінів та синонімів на позначення 

одного й того ж поняття. Такі семантичні явища дезорієнтували фахівців 

певних галузей, заважали обміну досвідом, інколи призводили до практичних 

помилок. Тому згодом виникла необхідність в стандартизації термінологічних 

одиниць, а також в керуванні термінотворчим процесом.  

На потребу такої системності в термінології вказував ще І.А. Бодуен де 

Куртене: “Багато нових виразів, наукових та інших технічних термінів … 

з’являються тільки “штучним” шляхом, тобто завдяки свідомому 

регулюванню” [21, с. 140]. Але справжнім засновником термінознавства як 

науки, яка не тільки займається створенням нових термінів, а й 

стандартизацією термінологічних одиниць вважається австрійський інженер 

Є. Вюстер. В 1931 р. він опублікував працю “Internationale Sprachnormung in 

der Technik. Besonders in der Elektrotechnik” (“Міжнародне нормування мови в 
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техніці, зокрема, в електротехніці”), в якій було викладено основні положення 

з термінологічної систематизації та стандартизації. 

В 1938 р. технічним комітетом з термінології, заснованим Міжнародною 

Федерацією з національних стандартів (International Federation of National 

Standardizing Associates – ISА), було затверджено резолюцію з міжнародної 

технологічної термінології, відому як “кодекс ISA”, в якій зазначалася 

необхідність розробки єдиних правил побудови інтернаціональних 

терміноелементів з різних галузей науки [86, с. 152].  

Одночасно з європейською термінологічною модернізацією в 

Радянському Союзі також проводились заходи з упорядкування науково-

технічних слів. Як відомо, теоретичні засади правильної побудови термінів та 

термінологічних систем було закладено Д. С. Лотте – засновником радянської 

термінологічної школи та одним з керівників Комітету технічної термінології 

АН СРСР. В своїх наукових працях він окреслив методи роботи з 

упорядкування термінологічних систем, а також розробив і обґрунтував 

принципи відбору та побудови термінів і термінологічних сполучень.  

Д. С. Лотте пропонував розглядати “будь-яку термінологічну систему не 

як довільний набір кодових слів, а як сукупність термінів, тісно й органічно 

зв’язаних між собою” [161, с. 17]. Тоді таку термінологічну систему дійсно 

можна вважати науковою, а роль терміна в такій системі не буде обмежується 

лише функцією найменування [161, с. 72-73]. Погоджуємося з вченим 

стосовно саме такої ролі терміна адже наукова термінологія – це не просто 

сукупність слів, а система термінологічних слів та словосполучень, пов’язаних 

між собою насамперед парадигматичними і синтагматичними зв’язками.  

У 1950-60 роках термінологічні проблеми досліджували О.С. Ахманова 

[10], В.В. Виноградов [35], В.М. Глушков [45], В.А. Звегинцев [105], 

Я.О. Климовицький [127], Е.Ф. Скороходько [209, 210], О.О. Реформатський 

[196], Ch.J. Fillmore [278], W.E. Flood [279], R.A. Hall [287], H. Marchand [297] 

та ін. Як зазначала Т.Л. Канделакі, одним із завдань термінознавства на той 

час було визначення методологічних принципів дослідження термінологічних 
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систем, об’єкта, основних понять, розділів та їх змісту, субординації і 

взаємного зв’язку [118].  

Варто виокремити, що особливого значення на той час набула проблема 

створення максимально повного зібрання термінів різних галузей знань у 

межах автоматизованого фонду – системи автоматизованих картотек, що 

вміщували текстові, словникові, граматичні джерела мов. Проте центральною 

проблемою для лінгвістики було питання про природу і семантико-граматичну 

організацію терміна. 

У 1970-80-х роках термінологічні дослідження продовжили 

О.С. Ахманова [262], І.К. Білодід [15], Р.О. Будагов [27], І.Н. Волкова [39], 

А.С. Герд [43, 44], В.Н. Головін [50, 51], В.П. Даниленко [65, 66], Т.Р. Кияк 

[123, 124], Т.Л. Канделакi [117, 118], М.І. Книгицька [128], В.Ю. Кобрін [129], 

В.М. Лейчик [151, 153, 154], А.І. Моїсеєв [173], А.В. Cуперанська [219], 

О.М. Толікіна [226], С.Д. Шелов [252], H. Bühler [263], L. Drozd [272], H.Felber 

[275–277], W. Nedobity [302, 303], N.R. Norrick [304], J.C. Sager [314] та ін. 

У полі уваги вчених знаходились питання лінгвістичного опису природи 

терміну, організації термінології та стандартизації науково-технічної 

термінології. Лінгвісти використовували автоматизовані методи аналізу 

термінів, аналізували терміни з метою конструювання мови для сучасних 

інформаційних систем. О. О. Нікуліна зазначає, що всі ці напрямки об’єднувала 

роль термінів у комунікативних процесах [176, с. 34]. 

Кінець 20-го – початок 21-го століття характеризується так званим 

“термінологічним вибухом, який спостерігається майже в усіх мовах, 

супроводжується запровадженням великої кількості нових термінологічних 

одиниць” [85, с. 7]. Безсумнівно, ці процеси були зумовлені інформатизацією 

суспільства, інтеграцією інформаційних технологій з науковим і виробничим 

розвитком усіх сфер суспільного виробництва, високим рівнем 

інформаційного обслуговування. Отже, за останні 20 років можемо 

спостерігати тенденцію до створення міжнаціональних термінів, які сприяють 

порозумінню фахівців і вчених різних країн світу. 
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Як свого часу завбачливо зазначала Т.Л. Канделакі, питання термінології 

– це не лише національно-історична, а й інтернаціональна проблема історії 

світової науки, історії цивілізації та пошуків взаєморозуміння між народами 

[118]. Ця думка знаходить своє підтвердження і в працях сучасних науковців. 

Так, на погляд Х. Піхта, передумовою співпраці між термінологами різних 

країн виступає трансфер знань, що успішно здійснюється завдяки належному 

рівню розвитку термінології, яка відображає основні поняття тієї чи іншої 

галузі [309, с. 72].  

Аналізуючи сучасний стан розвитку термінознавства, В.А. Татарінов 

вказує на кореляцію між інтенсифікацією наукового процесу та інтегративними 

процесами, що відбуваються в Європі. Науковець констатує консолідацію 

інтелектуальних зусиль всіх учених європейської спільноти, що стимулює 

новий якісний стрибок у розвитку термінознавства, який спостерігається в 

теперішній час [223].  

Слушною є і думка Т.Р. Кияка. Вчений наголошує на тому, що кількість 

термінів у сучасній мові науки і техніки буде неодмінно зростати, що вже 

відображає тенденції не тільки європейської співпраці, а й міжнародного 

кооперування, інтеграції багатьох галузей, об’єднаних зусиль вчених та 

фахівців різних країн з метою високоефективного обміну досвідом та 

професійної комунікації [126, c. 9]. 

Стосовно наукових розвідок в наші дні, доцільним буде відзначити цілу 

когорту плідних науковців, які працюють як у визначенні загальних та 

теоретичних питань термінознавства, так й у площині вирішення практичних 

питань цієї науки. До плеяди сучасних термінологів відносяться: В.Д. Бялик 

[30, 32], С.В. Гриньов [58, 59], В.В. Дубічинський [72, 73], Р.І. Дудок [75–84], 

А.С. Д’яков [86, 87], Ю.А. Зацний [101-103], Т.P. Кияк [125, 126], 

З.Б. Куделько [147], В.М. Лейчик [155, 292], Л.О. Симоненко [207], 

Е.Ф. Скороходько [212], В.А Татаринов [222, 223], С.Д. Шелов [252], 

В.А. Янков [256–259], M.T. Cabré [265], P. Faber [273, 274], Ch. Galinski [281], 
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L.A. Manerko [298], S. Pavel [288], A. Picton [310], J.C. Sager [315, 316], 

J.N. Surmont [318], R. Temmerman [319–321], S.E. Wright [323] та ін. 

Визначальною рисою терміна є його системність, належність до певної 

термінологічної системи. Таку слушну позицію висловлює більшість 

термінознавців. Термін існує не в ізольованому світі, а в мові, конкретніше у 

фаховій мові. Проте, в науковій літературі існує думка, що “терміни 

з’являються і функціонують не в самій мові, а всередині окремих субмов, 

тематично обмежених наборах спеціальних та загальномовних засобів, 

необхідних для спілкування в певній галузі професійної діяльності 

людини” [113, с. 136].  

Розмежування фахової і загальнолітературної мови певним чином є 

зрозумілим і переконливим. З іншого боку, фактологічний масив нашого 

дослідження спростовує зазначену вище позицію. Питання як саме з’являється 

той чи інший термін може стати приводом окремої наукової дискусії. Все ж 

таки в руслі нашої наукової розвідки доцільним буде виокремити і 

конкретизувати тезу стосовно самого процесу функціонування 

термінологічних одиниць у фаховій мові.  

Зауважимо, що лінгвістичні процеси, які відбуваються у фахових мовах 

(субмовах), діють так само, як і в загальновживаній мові. Терміни можуть 

переходити до лексичних пластів фахових мов шляхом термінологізації, або 

навпаки термінологічні одиниці входять до лексичного складу загальної мови 

завдяки детермінологізаційним процесам, тобто не обов’язково терміни 

з’являються всередині окремих субмов.  

Крім того, одна термінологічна система може ставати “донором” для 

іншої, наприклад, суміжної. Втім, ми вважаємо за доцільне розширите та 

доповнити вищезазначену експлікацію «фахової мови» баченням Д. Мьона та 

Р. Пелки. На погляд науковців, «фахова мова» – це варіант загальновживаної 

мови, який служить для пізнання та поняттєвого визначення фахових об’єктів, 

а також їх розуміння, тобто для комунікативних потреб фаху. Іншими словами, 

фахова мова є засобом пізнання і поняттєвого визначення особливих реалій 
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фаху, а також засобом взаєморозуміння у галузі, яка враховує характерні 

потреби комунікації в межах фаху [301]. 

Цілком зрозуміло, що будь-яка професія чи діяльність споконвіку 

породжувала власну термінологію, яка з часом потребувала упорядкування та 

систематизації. Розглядаючи особливості розвитку термінологічних систем на 

сучасному етапі, В.М. Лейчик підкреслює, що виникнення нової сфери 

діяльності на базі попередньої спричиняє постійне збільшення кількості нових 

термінів. На певному етапі цей процес переходить у формування 

терміносистеми цієї нової галузі [151, c. 16]. 

Отже, на сьогоднішній день можемо констатувати, що інформаційна 

інтеграція, інтенсифікація наукових та ділових контактів, а також мовно-

культурне розмаїття стало рушійною силою виникнення нових концепцій і 

теорій, які призвели до розширення сфер функціонування вже наявних 

англомовних терміносистем. На позначення нових понять почали з’являтися 

нові номінації. Завдяки внутрішнім ресурсам мов з урахуванням словотвірного 

потенціалу утворюються терміни-неологізми. Також все активнішими стають 

процеси транстермінологізації: вже відомі термінологічні одиниці 

запозичуються з інших терміносистем з тією ж семантикою чи з певними 

змінами.  

 

1.2. Основні проблеми термінознавства 

 

1.2.1. Проблеми визначення терміна 

 

На сучасному етапі розвитку термінознавства можна виокремити три 

основних підходи у дослідженні термінологічного статусу мовних одиниць – 

нормативний, функціональний (має ще назву дескриптивний) та когнітивний.  

Нормативний підхід враховує ономасіологічну та семасіологічну 

структуру терміну [58, 66, 117, 152, 161, 162, 197, 199, 223 та ін.]. 

Представники даного підходу розглядають термін як слово або 
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словосполучення спеціальної сфери вживання. Терміном вони йменують 

спеціальні поняття 66, 161, 197, які за своєю граматичною структурою та 

значенням протиставляється загальновживаним словам чи словосполученням.  

Функціональний підхід визначає термін з позиції його функцій та 

функціонування [4, 27, 36, 41, 44, 50, 52, 124, 129, 173, 218, 219 та ін.]. 

Специфіку терміна представники такого підходу вбачають у його високій 

інформативності й високому рівні вмотивованості. Науковці спираються на 

вже афористичне положення Г.Й. Винокура про те, що “у ролі терміна може 

виступати будь-яке слово, оскільки ... терміни – це не особливі слова, а лише 

слова у особливій функції” 36, с. 5.  

Терміну надається особлива функція – функція іменування спеціальних 

понять, функція знакової систематизації, наукової комунікації. Така функція 

дозволяє термінологічним словосполученням зберігати синтаксичну єдність 

незалежно від кількості елементів, які входять в терміносполуку, а також 

забезпечує їх стійкість та відтворюваність у мовленні. Завдяки цій функції 

термінологічна одиниця і відрізняється від інших лексичних одиниць тим, що 

виконує функції знаку професійного поняття [2, с. 38]. 

Адепти когнітивного підходу дослідження природи терміна акцентують 

увагу на терміні не як на мовному знаці, який функціонує у різних тематичних 

сферах, а на виявленні постійних кореляцій та зв’язків, які мають місце між 

структурами мови і структурами знання [40, 41, 48, 49, 112, 114, 115, 177, 178]. 

Окремі дослідники вказують на те, що такий підхід до визначення 

термінологічного статусу мовної одиниці розширює можливості розуміння 

функцій терміну та його місце у лінгвістичній та мисленнєвій діяльності 

людини [110, с. 41]. 

Зазначимо, що представники когнітивного підходу вважають, що термін 

кожної терміносистеми репрезентує структуроване наукове знання [40] та 

виступає вербалізатором наукової картини світу, своєрідним засобом 

здобування і накопичення професійно-наукової інформації. Такий погляд на 

термін як на вербалізований результат фахового мислення став предметом 
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численних наукових розвідок в сучасному термінознавстві [40, 48, 112, 146, 

177, 201]. 

Існування різнобічних підходів у дослідженні термінологічного статусу 

мовних одиниць унеможливлюють пошуки єдиної експлікації самого поняття 

«термін». Кожен дослідник намагається запропонувати своє тлумачення, 

ґрунтуючись на власних науково-обґрунтованих міркуваннях та враховуючи 

свій емпіричний досвід. Інколи визначення терміну знаходимо в окремих 

лінгвістичних студіях, представники яких окреслили свої напрацювання в 

єдиному підході.  

Скажімо, прихильники нормативного підходу інтерпретують термін як 

номінативну спеціальну лексичну одиницю (слово або словосполучення) 

спеціальної сфери застосування, яка називає спеціальне поняття та позначає 

спеціальні поняття [11, с. 70; 66, с. 67] Таке ж визначення знаходимо і в 

лінгвістичному енциклопедичному словнику: термін (від лат. terminus – межа, 

границя) – це слово або словосполучення, що позначає поняття спеціальної 

галузі знань чи діяльності [156, с. 508]. Тезу про неодмінно важливу ознаку 

терміна виступати позначенням спеціальних понять в царині того чи іншого 

фаху вважаємо слушною і у руслі нашого дослідження. 

В той же час, вважаємо за доречне згадати і позицію представників 

функціонального підходу, які зосереджують свою увагу на функціональності 

терміну. Так, Б.М. Головін розглядає термін як необхідний інструмент 

професійної комунікації і кваліфікує його як «окреме слово або підрядне 

словосполучення, що означає професійне поняття та застосовується в процесі 

пізнання й опанування наукових і професійно-технічних об’єктів та відношень 

між ними» [52, с. 5]. Такої самої думки дотримуються Ф.М. Березін [16], 

С.М. Бурдін [28], О.В. Суперанська [218]. Д.В. Щерба вважає, що термін – це 

мовний знак, співвідносний із поняттям і предметом певної професійної 

сфери, який на основі цього співвідношення входить до певної терміносистеми 

як її невід’ємний елемент [254]. 
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Когнітивний підхід, про ще ми вже вказували вище, пропонує новий 

погляд на термін як на репрезентант наукового знання та розглядає його як 

засіб об’єктивації пізнавальної діяльності людей. З позицій 

лінгвокогнітивістики, термін відбиває процеси пізнання та концептуалізації. 

Так, за визначенням О.Й. Голованової, термін – це вербалізований результат 

професійного мислення, вагомий лінгвокогнітивний засіб орієнтації в 

професійній сфері та важливий елемент професійної комунікації [48, с. 63; 49, 

с. 19]. Л.В. Івіна розглядає термінологічну одиницю як основну одиницю 

науки, спеціальних галузей знань і сфер діяльності людини, покликану 

номінувати об’єкти і процеси та одночасно бути засобом пізнання 

навколишнього світу [112, с. 14].  

М.М. Володіна припускає, що терміни, за допомогою яких спілкуються 

фахівці конкретної галузі, є особливими когнітивними структурами – 

фреймами [40, c. 90]; вони є одним з основних способів мовного вираження 

спеціальних знань, засобами спілкування в процесі професійно-наукової 

діяльності та оптимізації розвитку людського пізнання [40, с. 19]. 

Має рацію і дослідниця І.С. Квитко, яка пропонує розглядати термін як 

слово або словниковий комплекс, що співвідноситься з поняттями певної 

організованої галузі пізнання і вступає у системні відносини з іншими 

словами, утворюючи з ними замкнену систему. [122, с. 21]. Варто звернути 

увагу на те, що такий підхід виокремлює важливу ознаку терміна – 

системність, що дійсно є визначальним чинником у віднесеності певних 

термінологічних одиниць до терміносистем тієї чи іншої галузі. Ця важлива 

властивість терміна відображає як системність понять, що позначаються 

термінами, так і його словотвірні можливості.  

Узагальнюючи вищенаведені експлікації та дефініції терміна, звернемо 

увагу на те, що у широкому сенсі дослідники пропонують розглядати термін 

як спеціалізовану лексичну одиницю, яка представляє особливе знання певної 

галузі знань. Слушним визначенням терміну є визначення, запропоноване 

вченим Р.І. Дудком, термін – це “мовна одиниця (слово чи словосполучення) 
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переважно субстантивного характеру, яка позначає певне фахове поняття 

відповідної субмови, призначене для забезпечення комунікативних 

професійних потреб” [77 c. 186-187]. Таке визначення і стане робочим для 

нашого дослідження. 

Зрозуміло, що будь-який термін співвідноситься з термінологією, яка є 

інститутом певної соціальної групи [138, с. 262]. В лінгвістиці термінологія 

розглядається як сукупність термінів, що співвідносяться з певною сферою 

професійної діяльності людини та зв’язані один з одним на понятійному, 

лексико-семантичному, словотворчому та граматичному рівнях 36, 66, 118, 

314. 

 

 

1.2.2. Статус терміна в термінологічній системі 

 

Думка про те, що термін слід розглядати не як окремий знак, а як 

конституент певної системи, була вперше обґрунтована і висвітлена у працях 

Д.С. Лотте, який зауважив, що «кожен термін має цілком визначене місце в 

певній термінологічній системі, яке залежить від місця відповідного поняття у 

цій системі понять» [161, с. 14]. Зазначимо, що кожна галузь знання оперує 

власними термінами, які й формують її термінологічну систему. 

Термінологію дослідники визначають як систему термінів, що 

використовується для вираження понять, притаманних цій науці. Системність, 

тобто приналежність терміна до термінології або термінологічної системи, є 

однією з найважливіших властивостей терміна [70, 90]. 

В руслі нашого дослідження вважаємо за доцільне навести 

розмежування понять «термінологія» і «термінологічна система», 

запропоноване російським термінологом В.М. Лейчиком. Вчений вважає, що 

про терміносистему варто говорити, коли якась галузь знань вже 

сформувалася та має свою теорію [152]. Термінологію він кваліфікує як 

стихійну сукупність лексичних одиниць, для яких характерні семантичні 
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спільність і подібність формальної структури, які разом функціонують в одній 

з фахових мов і позначають спільні поняття відповідної сфери знань [154, с. 

116]. 

На думку науковця, терміносистема утворюється в результаті 

упорядкування термінології, що стихійно склалась, через перетворення деякої 

сукупності номінативних одиниць, які відповідають поняттям певної галузі 

знань, в організовану систему термінів із зафіксованими відношеннями між 

ними. Дослідник робить висновок, що поняття “термінологія” перебуває на 

межі лінгвістики і термінознавства, а поняття “терміносистема” – це власне 

поняття термінознавства [155, с. 107]. 

Ми вважаємо, що вся термінологія певної галузі складає її 

терміносистему, яку можна йменувати “мікросистемою” по відношенню до 

“макросистеми” загальнолітературної мови. Системою вона є тому, що це не 

просте накопичення лексичних одиниць. Усі терміни в субмові, як і слова в 

загальновживній мові, пов’язані між собою певними зв’язками (насамперед, 

парадигматичними і синтагматичними) і тому складають певну систему, тобто 

архітектоніку мови в широкому сенсі.  

Слушним відзначаємо погляд тих науковців, які трактують 

термінологію як «частину словникового складу мови, що охоплює спеціальну 

лексику, що використовується у сфері професійної діяльності людей» [23, с. 

302], тобто в даному випадку має місце ототожнення понять «термінологія» та 

«спеціальна лексика». Зазначимо, що підставою для цього виступає 

спеціалізація значення таких одиниць і утворення на даному ґрунті 

специфічних лексико-семантичних систем, також відбувається обмеження 

кількості користувачів цієї лексики і сфер використання [124, с. 10; 190, с. 

53;192, с. 203]. 

Стосовно диференціації й ототожнення понять «термінологія» та 

«спеціальна лексика», то не всі лінгвісти одностайні. Наприклад, З.І. Комарова 

не диференціює термінологію та спеціальну лексику, але вона пропонує 

стратифікувати структуру спеціальної лексики (термінології) на два основних 
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розряди: нормативну термінологію та ненормативну термінологію. На погляд 

дослідниці, нормативна термінологія – це система термінів певної галузі 

знання, тобто термінологія у вузькому, традиційному розумінні цього слова. 

Складниками ненормативної термінології, на її думку, є терміноїди, 

професіоналізми (професійні жаргонізми) та індивідуально-образні вислови. 

Окремий же розряд спеціальної лексики, що перебуває поза межами 

термінології, становить номенклатура [136]. 

З цього приводу Т.С. Пристайко додає, що термінологічний статус у 

широкому розумінні слова мають номінативні одиниці трьох класів: терміни, 

професіоналізми та номенклатурні знаки [190, с. 96]. Отже, як бачимо, є 

науковці, які відносять номенклатурні найменування до терміносистем. Однак 

номенклатурні номени, як відомо, не відповідають критерію дефінітивності, 

адже до них належать назви різних видів обладнання, машин, типів 

конструкцій, марок виробів тощо. Тож ми погоджуємося із В.М. Лейчиком, 

який стверджує, що номенклатура є проміжною ланкою між термінами та 

власними назвами [155, с. 24].  

Деякі термінознавці слушно вважають, що терміни та професіоналізми 

слід розмежовувати на підставі того, що перші є цілком офіційними 

номінаціями наукових понять і мають упорядкований та нормативний 

характер, другі – це напівофіційні лексичні одиниці, позначені 

ненормативністю вживання, стилістичним маркуванням та наявністю 

емоційно-експресивного забарвлення [124, 192, 252]. 

Так, З.І. Комарова наголошує на тому, що терміни порівняно із 

професіоналізмами характеризуються більш вираженими системними 

зв’язками, є більш абстрактними одиницями, призначеними для вираження у 

першу чергу базових понять й утворення на їхньому ґрунті нових; в основу 

номінації у термінів покладено головним чином глибокі і суттєві ознаки 

поняття [134, с. 17]. 

Ми дотримуємось того погляду, що терміни є офіційними 

позначеннями, які закріплені в словниках, глосаріях та позбавлені емоційно-
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експресивного забарвлення. Водночас професіоналізми є характерною рисою 

неофіційного спілкування людей, об’єднаних спільною професією, діяльністю 

та мають розмовний характер. Також професіоналізми окрім денотативного 

значення мають ще й конотативне забарвлення.  

Окремими лінгвістами [58, 124, 135, 154, 229, 252] висловлюється думка, 

що процес термінологізації загальномовних слів є тривалим і тому спричиняє 

появу значної кількості проміжних одиниць: напівтермінів [252], терміноїдів 

[136, 229, ], квазітермінів [155], передтермінів [58, 155]. 

Розглянемо бачення цих науковців детальніше. З.І. Комарова іменує 

терміноїдами спеціальні лексеми, що використовуються для найменування 

недостатньо сталих понять, які не знайшли однозначного тлумачення серед 

фахівців, а отже, не мають чітко окреслених меж і загальноприйнятих 

дефініцій [136, с. 19 ]. С.В. Гриньов зараховує передтерміни до спеціальних 

лексем, що вживаються як терміни для називання цілком сформованих понять, 

проте не відповідають основним вимогам, що висуваються до терміна [58, с. 

47]. 

В.М. Лейчик припускає, що з часом передтерміни поступаються 

нормативним термінам. На його думку, якщо процес такої субституції 

затягується, передтерміни закріплюються у спеціальній лексиці, набуваючи 

стійкого характеру, і набувають статусу квазітермінів [155]. С.В. Гриньов 

вважає, що терміноїди, передтерміни та квазітерміни повинні включатися до 

термінологічних словників поряд із термінами, оскільки виступають єдиними 

номінаціями відповідних фахових понять. Тобто науковець не вбачає 

необхідності в їхньому відокремленні від власне термінів [58, с. 53]. 

Ґрунтуючись на фактичному матеріалі нашого дослідження, а також 

враховуючи досвід дослідників лексики субмов, можемо констатувати 

недоцільність виокремлення певних лексичних одиниць з прошарку 

термінологічного складу фахових мов в окремі класи чи категорії. Насамперед, 

такий підхід вносить плутанину, є далеким від практики, а інколи може й 
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навіть призвести до безперервних дискусій стосовно включення тих чи інших 

лексичних одиниць до певної категорії.  

Нагальним питанням, що дійсно має відбивати реальний стан речей, це 

саме диференціація термінологічних і нетермінологічних одиниць. Адже з 

часів зародження термінознавства як окремої науки перед лінгвістами та 

термінологами поставало питання визначення відмінностей між словом і 

терміном. Ще тоді відомий мовознавець О.О. Реформатський зазначав: “Але 

ж лінгвістично це ціла проблема – загальновживане слово і термін…” [196, 

с. 113]. 

Цілком зрозуміло, що фахові тексти містять в собі не лише спеціальні 

одиниці з характерними ознаками тієї чи іншої професійної діяльності 

людини. Не варто забувати, що в галузевих текстах поруч з термінологічними 

одиницями існують й лексеми загальнолітературної мови. Отже, характерною 

рисою термінів є те, що вони є складовою частиною загальновживаної 

лексичної системи мови лише через конкретну термінологічну систему.  

 

 

1.2.3. Основні ознаки терміна 

 

Проблема розмежування термінів та слів загальнолітературної мови є 

однією з найважливіших проблем термінознавства. Термін має ряд ознак, які 

відрізняють його від слів загальновживаної мови. Розглянемо детальніше 

головні ознаки й властивості терміна.  

Специфічність терміна. Специфіка терміна полягає перш за все, в чітко 

відмежованій сфері його використання, в чіткому співвідношенні поняття та 

слова [36, 41, 155, 180, 217]. Ще в своїх дослідницьких роботах Д.С. Лотте 

виокремлював таку неодмінну властивість терміну, як специфічність. 

Науковець вказував на те, що слова мають відбивати спільність термінованого 

поняття з іншими поняттями [161, с. 15]. Цю ознаку скоріше можна іменувати 

«функціональною обмеженістю» 
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Дефінітивність. Термін має точну дефініцію, тобто логічне визначення 

поняття, сукупність його характерних інтегральних та диференціальних ознак. 

Наявність у терміна дефініції є головною відмінною рисою між терміном та 

загальновживаним словом. Зазначимо, що, керуючись критерієм 

дефінітивності, необхідно спиратися на дефініції не тільки в лексикографічних 

джерелах, але й в науковій літературі та текстах фахового спрямування [41, 

118, 161, 180]. 

Системність термінів. Звісно, кожна галузь знань базується на системі 

понять, тому терміни, які їх позначають, є системними настільки, наскільки є 

елементами системи відображені ними поняття. Отже, внаслідок своєї 

системної залежності кожен термін займає визначене місце у відповідній 

термінологічній системі, яка, у свою чергу, відображає систему понять певної 

науки [152]. 

Системність терміна проявляється не лише у його співвіднесеності з 

науковим або виробничим поняттям, але й у мовному оформленні, наприклад, 

у використанні продуктивних словотворчих афіксів та словотвірних моделей, 

а також у здатності терміна утворювати інші терміни. Терміни можуть 

перебувати в ієрархічних відношеннях. Вони здатні вступати в парадигматичні 

та синтагматичні зв’язки з іншими термінами, і це можна вважати головним 

показником системності. 

Перераховані вище ознаки термінів відносимо до основних. Інші ознаки 

є похідними по відношенню до трьох вищезгаданих. До таких похідних ознак 

відносимо наступні. 

Однозначність термінів. Серед інших вимог, що висувають до терміна 

в лінгвістиці, не останнє місце займає однозначність. Адже полісемія в 

термінознавстві сприймається як недолік. Нагадаємо, що послідовники 

нормативного підходу розглядали термін не як динамічний елемент мови, а як 

статичний. Ряд лінгвістів (Г.Й. Винокур [36], К.А. Левковська [150], 

О.О. Реформатський [197]) стверджували, що термін, на відміну від 

звичайного слова, виражає обмежене, твердо фіксоване поняття, тобто він є 
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однозначним. Поняття однозначності також пов’язувалось із незалежністю 

значення терміна від контексту [161, с. 73]. Такі відомі термінознавці, як 

Р.О. Будагов і Д.С. Лотте, вважали термінологічну багатозначність 

негативним і навіть шкідливим явищем. Вони пропонували уникати полісемії 

термінологічної лексики.  

З часом ця теорія критикувалася, оскільки термін не завжди є 

однозначним, він може позначати декілька понять і може входити до різних 

терміносистем [223]. Багаторічні лінгвістичні розвідки різних терміносфер 

свідчать про те, що вимога однозначності частіше виявляється лише 

ілюзорною спробою надати термінологічним одиницям статус ідеальних слів 

або словосполучень. Надбанням цих досліджень є підтверджений статус 

терміна як одиниці, що функціонує за законами природної мови та може 

характеризуватися явищем полісемії 40, 52, 60, 61, 74, 90, 180, 208. 

Синонімія термінів. Ще однією вимогою до властивостей терміна, яка 

входить в протиріччя з нашим фактичним матеріалом дослідження, є явище 

синонімії. Декларативно синонімію в термінології також традиційно вважають 

негативним явищем. Лінгвісти нормативного підходу стверджують, що 

терміни не можуть мати слова однієї частини мови, у яких дуже близьке або 

тотожне лексичне значення. Значення одного терміна не може збігатися зі 

значенням іншого. Відношення ж конкретного терміна з термінологічними 

одиницями інших терміносистем повинно чітко вказуватися за допомогою 

точної дефініції. Насправді лінгвістичні дослідження свідчать про хибність 

таких категоричних вимог. Вище ми вже говорили про те, що термінологічна 

лексика є складовою частиною загальновживаної лексики, її підсистемою, й 

розвиваються вони за однаковими законами. Становлення будь-якої 

терміносистеми, на думку З.Б. Куделько, супроводжується загальномовними 

семантичними процесами, тобто синонімією, антонімією й полісемією [147]. 

Чим більше значень акумулював термін, тим повніше він репрезентує 

різноманітні аспекти інтелектуальної і соціальної діяльності (M. Breal [264, с. 

140]). 
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Стилістична нейтральність. Вимогу відсутності експресивності та 

інших видів конотації при використанні термінологічної лексики у фахових 

мовах вважаємо доречною. Зауважимо, що стилістична та експресивна 

нейтральність визначаються зв’язком терміна з відповідним науковим 

поняттям, прагненням точно передати це поняття, повідомити необхідну 

інформацію про це поняття, не демонструючи ставлення до нього [4]. При 

вживанні термінів їхнє основне денотативне значення звичайно не 

супроводжується додатковим смисловим, емоційним чи стилістичним 

навантаженням 36, 52, 155. Але на думку Е.Ф. Скороходька, ця ознака 

притаманна не всім термінам. Він вважає, що багатьом термінам, як 

гуманітарним, так і технічним, притаманна образність [212]. 

Точність, стислість термінів. Окремі науковці вважають точність й 

стислість неодмінними вимогами до терміна [174, 217, 272]. За зовнішньою 

формою термін має бути лаконічним. За внутрішньою – має бути правильно 

орієнтованим і повинен розкривати лише суттєві ознаки поняття. Термін 

повинен якнайповніше і найточніше передавати зміст поняття, яке він 

позначає. Неточний термін може стати джерелом непорозумінь між 

фахівцями. Як підкреслює вітчизняний термінознавць сучасності Р.І. Дудок, 

точність терміна – це якомога адекватніше співвідношення мовних висловів і 

предметів, станів та процесів відповідних галузей людської діяльності [77, 

с. 189]. 

Ознака точності й стислості зумовлена тим, що наукове поняття має 

чітко окреслені межі, які встановлюються за допомогою дефініції (критерій 

дефінітивності, про який ми писали вище). Наукова дефініція передає 

значення терміна [2, с. 46]. Наявність дефініції є необхідною ознакою терміна. 

Як бачимо, критерій точності і стислості став похідним від критерію 

дефінітивності.  

З іншого боку, зауважимо, що вимога стислості – це риса структурно 

простих, базових термінів, які вводять “просте” поняття. З огляду на 

фактичний матеріал нашого дослідження, можемо констатувати численну 
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кількість саме полікомпонентних терміносполук, до складу яких входять 

базові термінологічні одиниці з фокусом семантики на різних компонентах 

термінологічних сполучень. Такі термінологічні утворення втілюють 

комплексні поняття фахових мов, які ми розглянемо в наступних розділах 

нашої дослідницької праці.  

Зручність та легкість творення похідних термінів. Дериваційний 

потенціал термінів також вважаємо невід’ємною рисою термінологічних 

систем. Безсумнівно, терміни служать підґрунтям для утворення дериватів у 

межах своєї системи [25, 109]. Зазначимо, що принцип творення похідних 

термінів пов’язується мовознавцями з “відкритим характером підсистеми 

похідних слів, з активною дією словотворчих процесів” [97, 194, 200]. 

Р.І. Дудок вказує на функціональну доцільність саме таких мікросистем 

термінів, які “відображають усі можливі зв’язки пізнаних явищ, а також мають 

достатню дериваційну потенцію” [77, с. 189]. 

Погоджуємося з думкою вченого про те, що термінологічна система має 

складатися з якомога меншої кількості терміноелементів [77, с. 189]. До його 

тези додамо свої спостереження виходячи з аналізу фактологічного матеріалу. 

Наше дослідження дозволяє нам говорити про найменшу кількість саме 

ключових терміноелементів в будь-якій терміносистемі. А вже ці базові 

терміни слугують як основою для своїх дериватів, так і матеріалом для 

утворення структурно складних термінів-композитів на позначення 

комплексних понять. Отже, можемо стверджувати, що термінологічна система 

фахових мов потенційно необмежена в кількості своїх термінологічних 

одиниць.  

Вважаємо, що сукупність перелічених ознак існує лише в ідеалі для 

невеликої кількості термінів. У дійсності ж та чи інша ознака або відсутня, або 

існує в послабленому стані.  
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1.3. Інтегративний склад митної терміносистеми 

 

Про термінологічну лексику митної галузі можемо сказати як про ту, що 

знаходиться на стадії формування, але вже зараз вона вимагає нормування та 

стандартизації. Із стрімким розвитком міжнародних відносин посилився 

товарообіг на кордоні України і все більшого значення набуває якісне 

опрацювання митної документації в питаннях дотримання міжнародних 

стандартів. На своєму шляху до євроатлантичної інтеграції Україна зробила 

вже багато. Так, вступ до Світової організації торгівлі (16 травня 2008р.) 

сприяє інтенсифікації зовнішньоекономічних зв’язків України з переважною 

більшістю країн світу [181]. Введення в дію нового Митного кодексу України 

(1 червня 2012 р.), практично повністю адаптованого до митного 

законодавства Європейського Союзу, міжнародних конвенцій і Рамкових 

стандартів безпеки та спрощення світової торгівлі, розроблених Всесвітньою 

митною організацією (ВМО), уможливлює імплементацію світових стандартів 

та модернізацію митної служби шляхом використання механізмів ВМО.  

Отже, створення сприятливого клімату у розвитку зовнішньої торгівлі, 

залучення інвестицій в національне виробництво значною мірою пов’язано з 

ефективністю функціонування митно-тарифної системи в Україні та 

досконалістю її механізму. Дієвим інструментом для виконання даного 

завдання виступає Державна митна служба України, якою було запроваджено 

низку реформ, націлених на підвищення конкурентоспроможності країни. Ці 

реформи спрямовані на спрощення процедур митного оформлення, 

запровадження електронних митниць з використанням сучасних скануючих 

систем для різних видів транспорту, впровадження безпаперових технологій 

митного контролю. Разом з таким реформуванням перегляду та певної 

систематизації вимагає й термінологічна база митних термінів, яка так само 

зазнає масове поповнення англомовними іноваціями. 

Звісна річ, що офіційною мовою міжнародних договорів, конвенцій та 

угод є англійська (іноді документи дублюються французькою, іспанською або 
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російською). Довгий час (XVII–XIX ст.) мовою науки, техніки та культури 

була французька, але у XX столітті місце міжнародної мови посіла англійська 

мова, яка засвоїла велику кількість латинських, а, починаючи з XI століття, – 

також французьких слів [33, с. 97]. 

Якщо зануритись в історію, то можна побачити, що масове поширення 

англійської мови почалося ще за часів промислової (друга половина XVIII – 

кінець XIX ст.) та машинно-технічної революцій (кінець XIX – перша 

половина XX ст.). В кожній галузі машинобудування (суднобудування, 

вагонобудування, автомобілебудування чи авіабудування) формувалася 

професійна технічна лексика на основі мови тієї країни, яка була провідним 

лідером в цій сфері – Англія, Франція, США та ін.. Така ж ситуація відбувалася 

і в сфері обслуговування. 

Головними перевізниками в міжнародній торгівлі були судновласники 

“колоніальних” держав – Англія, Франція, Голландія. З цим пов’язаний і 

жвавий розвиток термінологічної лексики економічного та транспортного 

спрямування в мовах цих країн. З’являлися нові професії – страховий та 

фрахтовий брокер, експедитор, було засновано міжнародні спілки й асоціації 

для врегулювання питань економіко-правової та ринкової діяльності, а також 

з питань безпеки мореплавства – одним словом все що згодом стане 

опосередковано пов’язаним з роботою митних органів.  

Серед цих інституцій варто відмітити наступні: неурядова організація 

БІМКО (Балтійська і міжнародна морська рада, свою назву отримала від 

скороченої форми англійською мовою BIMCO – Baltic and International 

Maritime Council) заснована в 1905 році, одним з завданням якої була розробка 

уніфікованих документів – чартерів та коносаментів; Міжнародна федерація 

експедиторських асоціацій ФІАТА (FІАТА скорочено від французького 

Federation Internationale des Associations de Transitaires et Assimiles) заснована 

в 1926 році; Міжнародна торгова палата (МТП), англійською мовою ICC – 

International Chamber of Commerce, яка була заснована з метою підтримки та 

розвитку міжнародної торгівлі в 1919 році, а в 1936 році для вірного 
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тлумачення комерційних термінів опублікувала перше зведення міжнародних 

правил відомих, як Інкотермс [291]. 

Говорячи про англійську мову як міжнародну, вважаємо за доцільне 

звернутися до ст. 254 нового Митного кодексу України (Мова документів, які 

подаються для здійснення митного контролю та митного оформлення), в якій 

зазначено наступне: “Документи, необхідні для здійснення митного контролю 

та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон 

України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються митному 

органу українською мовою, офіційною мовою митних союзів, членом яких є 

Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування” [171]. 

Зазначимо, що вимога стосовно подачі документів іноземною мовою 

міжнародного спілкування вже містилася в статті 77 Митного кодексу України 

редакції 2002 року, хоча в ст. 42 редакції 1991 року її ще не було. Безперечно, 

зазначений вище факт підтверджує устремління України до міжнародної 

спільноти. Виходячи з вищезазначеного, розуміємо, що сучасна наука в 

Україні дійсно потребує дослідження англомовного термінологічного апарату 

митної справи.  

Варто виокремити, що в українській германистиці митна 

терміносистема як підсистема загальнолітературної мови вважається 

достатньо молодою. Насамперед це пов’язано з невеликим стажем існування 

України як незалежної держави зі своїми кордонами та самостійною митною 

політикою. Проте за такий короткий час українська термінознавча наука, 

понівечена радянським режимом, відновилась і стрімко розвивається. 

Зауважимо, що цьому процесу сприяють наукові розвідки вітчизняних 

лінгвістичних студій.  

На нашу думку, дослідженню митної термінологічної системи не 

приділялось належної уваги, напевно, через її інтегративний генетичний 

характер. Адже термінологія митної справи фактично формується 

спеціальними одиницями інших фахових мов:  
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- економіки (excise duties, antidumping and countervailing duties, ad 

valorem duty, pro forma invoice, duty drawback, duty rate, tariff rate, commodity 

code, freight charge, VAT (value added tax), sales tax, letter of credit, tax 

imposition); 

- юриспруденції (smuggling, misdeclaration, undervalued goods, counterfeit 

goods, counterfeit trademark goods, prohibited goods, illegal goods, seizure, 

restricted goods, tax evasion); 

- транспортно-торгівельної логістики (cargo manifest, bill of lading, 

certificate of origin, shipping documents, valuable articles, postal articles, restricted 

articles, freight container, shipping container, non-bulk container, maritime 

container shipping, air express cargo, freight forwarder, consignment note).  

Наведені нижче ілюстрації переконливо свідчать про активне вживання 

вокабуляру зазначених сфер професійної діяльності людини в митній фаховій 

мові, тим самим підкреслюючи інтегративний генетичний характер митної 

термінології. Міграція термінів пояснюється спорідненістю цих сфер 

діяльності в контексті співробітництва і вирішення спільних питань. Отже, 

можемо спостерігати поширене вживання термінологічних одиниць вказаних 

субмов вже в контексті митної діяльності: 

- в питаннях оподаткування зовнішньоекономічних операцій та 

здійснення митного контролю: 

The government’s tariff reform program, which it started in 1981 and which 

had drastically reduced tariff rates on imports and lowered the customs revenue 

base, was accelerated in the 1990s in compliance with the country’s commitments 

to the World Trade Organization, Asia-Pacific Economic Cooperation, and the 

Association of Southeast Asian Nations Free Trade Area [328, p. 88]. 

As well as solid training in analytical methods, industrial processes of 

manufacturing, and chemistry in general, the staff must have an in-depth knowledge 

of Customs procedures and regulations pertaining to, for example, the classification 

of goods, the application of excise duties and the processing of export refunds 

among others (WCO news, June, 2015). 
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- в питаннях правового регулювання митної справи: 

Modern-day smugglers use novel, flexible, stealthy logistics methods, assets, 

and systems to smuggle illegal goods across national borders in order to avoid the 

risk of detection and apprehension (World Customs Journal, September, 2014). 

The number of seizures of illegally imported goods by customs agents 

increased from 559 in 1997 to 1,709 in 1999 [328, p. 60]. 

Therefore Article 4 of the Customs Law inhibits control over the domestic 

retail trade, thereby preventing full attainment of the original objective of imposing 

sanctions on smuggling and hindering the NCB’s attempts to contain smuggling as 

much as it might otherwise have done [328, p. 15]. 

To strengthen antismuggling efforts, the government approved regulations 

for the Council for Customs Policy Coordination, which brings together the different 

ministries involved in antismuggling activities [328, p. 62]. 

- в питаннях переміщення та пропуску товарів і транспортних засобів 

через митний кордон:  

The requirements for a Customs broker to be an AEO are the same as those 

for freight forwarders: for example, AEO brokers should have at least three years’ 

experience, no violations of Customs-related laws, the capability to use the e-system 

for Customs procedures, establishment of a compliance programme. (WCO news, 

October, 2016). 

For example, the ability of Customs to access data directly from industry, such 

as invoice, manifest, bill of lading and air waybill information, can significantly 

improve targeting and selectivity as part of a risk management program that relies 

on advance (that is, early) submission of customs declarations (World Customs 

Journal, April, 2009). 

Англомовна митна терміносистема є важливим прошарком лексичного 

фонду мови та результатом професійно-пізнавальної діяльності фахівців 

митної галузі. Варто відзначити, що, незважаючи на вузькоспрямований 

характер і користування спеціальними одиницями суміжних галузей, митна 

справа вже виокремилась в окрему сферу професійної діяльності людини з 
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власним термінологічним апаратом. Свідченням тому є корпус у 1800 

англомовних термінів митної сфери, відібраний нами з фахових текстів. Отже, 

фактичний матеріал нашого дослідження свідчить про наявність власних 

термінологічних одиниць, як-от:  

- монокомпонентних (clearance, Customs, declaration, drawback, excise, 

surcharge, value, valuation, warehousing); 

- бікомпонентних (Arusha Declaration, bond note, consumption entry, 

Customs duties, Customs valuation, Customs warehouse, drawback procedure, 

relief goods, duty relief regime, temporary admission);  

- полікомпонентних (computed value method, Customs duty rate, Customs 

duty revenue, Customs transit procedure, duty-exempted goods, high-consequence 

dangerous goods, high-risk goods, higher-risk consignment, time-sensitive goods, 

Revised Arusha Declaration); 

- абревіатурних утворень (SAD (Single administrative document), RKC 

(Revised Kyoto Convention), TIR Carnet, ATA Carnet, PICARD (Partnership in 

Customs Academic Research and Development), INCU (Network of Customs 

University), ASYCUDA (Automated System for Customs Data). 

Наступні ілюстрації стануть підґрунтям для нашого подальшого аналізу: 

The reduction and streamlining in customs duty rates that took place in 1995 

did not reduce customs duties revenues as a share of either GDP or total URA 

revenue [328, p. 116]. 

Customs valuation is the determination of the amount upon which the rate of 

duty is calculated [327, p 156]. 

Another new feature relates to the different categories of customs warehouse 

used (World Customs Journal, March, 2016). 

Administrative methods depend on the circumstances requiring duty 

suspension: temporary admission for re-exportation, temporary admission for 

inward processing, manufacture under bond, customs warehousing, export 

processing zones, and transit [325, p. 239]. 
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Since 2006, the ‘Partnership In Customs Academic Research and 

Development’ (PICARD) has contributed actively to the dynamic exchange of views 

between Customs administrations, universities, and research institutes on topics 

relevant to Customs and international trade, which can constructively feed decision-

making processes (WCO news, February, 2016). 

 

 

1.4. Методологія і методика дослідження 

 

Сучасна лінгвістика характеризується прагненням до всебічного 

вивчення мовних одиниць, що, у свою чергу, зумовлює інтегроване 

використання різноманітних підходів щодо аналізу окремих лінгвістичних 

явищ. Розкриттям функціональної природи мови як семіотичної системи, 

формуванням інструментарію, засад і способів опису й аналізу мови та її явищ 

і займається лінгвометодологія [205]. О.О. Селіванова кваліфікує 

лінгвометодологію як маргінальну галузь, що проектується в загальну 

методологію [205, с. 11] – учення про способи пізнання і осмислення дійсності 

й формування внутрішнього рефлексивного досвіду людини, а також про 

дослідницькі настанови, принципи та процедури аналізу об’єктів різних наук. 

І.В. Арнольд трактує методологію як застосування до процесу пізнання 

принципів світогляду, тобто співставлення отриманих даних з іншими 

фундаментальними науками, насамперед з філософією [9, с. 8–9]. Ми 

погоджуємось з думкою О.О. Селіванової про те, що вже конкретна наука на 

основі загальнофілософської методології формує системи дослідницьких 

принципів та способів аналізу власного об’єкта, що становлять методологію 

цієї наукової галузі [205, с. 13]. Слушною є думка В.А. Маслової, яка акцентує 

увагу на тому, що методологія у порівнянні з теорією не є основою для 

формування нових знань, і не слугує базою для практичного знання, проте 

розвиває такі елементи, без яких процес науки був би неможливим [166, с. 30]. 
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В мовознавстві методологія визначає загальну орієнтацію і характер 

лінгвістичних досліджень, значною мірою зумовлюючи його наукові 

результати [3, с. 4]. Зазначимо, що методологія визначає метод і методику 

дослідження. Метод відповідає методології – підходу до досліджуваного 

матеріалу, його теоретичному осмисленню. А методика – це сукупність 

прийомів відбору, систематизації й опису матеріалу [164, с. 13]. 

На сьогоднішній день не існує однозначного визначення терміна 

«метод». Так, О.С. Ахманова розглядає лінгвістичний метод як «сукупність 

прийомів, які використовується в дослідженні мови» [11, с. 225]. Такого ж 

погляду дотримується і Т.В. Жеребило, яка вбачає в методі «систему 

особливих прийомів» [88, с. 194]. Ю.С. Степанов вважає, що метод – це 

«сукупність настанов» [215, с. 298]. І.В. Арнольд інтерпретує метод як підхід 

до вивчення матеріалу, його систематизації та теоретичному осмисленні [9, 

с. 8–9]. За визначенням В.В. Бикова, метод – це «схема упорядкованих 

операцій» [29, с. 84], які використовують у дослідженні. М.Ф. Алефіренко 

трактує метод як сукупність дослідницьких прийомів, методик й операцій, що 

використовуються для досягнення дослідницьких завдань відповідно до 

певної лінгвістичної теорії і принципів (методології) пізнання [6, с. 395]. На 

думку О.Г. Спіркіна, метод виступає як «сукупність прийомів чи операцій 

практичного або теоретичного освоєння дійсності, підпорядкованих 

розв’язанню конкретного завдання» [214]. 

О.О. Селіванова розглядає метод в широкому розумінні як спосіб 

організації пізнавальної й дослідницької діяльності науковця з метою 

вивчення явищ і закономірностей певного об’єкта науки, або у більш 

звуженому значенні – як систему процедур вивчення об’єкта дослідження 

та/або перевірки отриманих результатів [204, с. 181]. 

Проте, деякі дослідники дотримуються іншої думки, експлікуючи тим, 

що «ототожнення методу з операціями (прийомами, процедурами) збіднює та 

призводить до «розмивання» поняття лінгвістичного методу; метод певним 

чином відмежовується від принципів і підходів, які не включаються в його 
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структуру [46, с. 35]. У свою чергу, М.П. Кочерган зазначає, що метод 

використовують у загальнонауковому, філософському значенні, у спеціально-

науковому значенні та у значенні, яке співпадає із значенням терміна 

“методика” [142, с. 356].  

О.Б. Тарнапольский вважає хибним ототожнення понять «метод» та 

«методика», визначаючи методику, як спосіб пошуку нового матеріалу, як 

сукупність прийомів спостереження, експерименту та опису. Метод же він 

кваліфікує, як підхід до вивчення матеріалу, його систематизації та 

теоретичного осмислення [221, с. 119].  

Відмінності в дефініціях, навіть суперечності у визначенні методу та у 

класифікаціях методів вказують на невпорядкованість методологічного 

інструментарію сучасної лінгвістики. Причинами таких розбіжностей 

О.О. Селіванова вважає ототожнення пізнавального та процедурного 

компонентів лінгвометодології [205, с. 48]. 

Традиційним є поділ методів дослідження мови на загальні та 

спеціальні. Нагадаємо, що загальні (загальнонаукові) методи застосовуються 

при узагальненні теоретичних установок та принципів, зумовлених 

відповідною методологією. Водночас спеціальні методи розглядаються як 

окремі прийоми, методики, операції, що ґрунтуються на загальних настановах 

і методологічних принципах [215]. Слушним є зауваження О.О. Селіванової, 

яка припускає, що саме в такій диференціації й закладена суперечність, адже 

не можна розділити явища різного порядку та статусу, оскільки загальні 

методи є епістемологічною площиною дослідження, а спеціальні методи 

лежать в інструментальній площині аналізу об’єкта [205, с. 48] 

Безсумнівно, спеціальні методи детермінуються методологічними 

настановами дослідження, оскільки методологія конкретної науки корелює з 

методологією філософії. На думку М.П. Кочергана, від філософії крізь її 

методологію проходить лінія зв’язку з теорією й методологією конкретної 

науки, на основі чого зв’язок між філософською методологією і спеціальними 

методами не є прямим, але очевидним [142, с. 357]. 



54 
 

Отже, методологічну основу та методи дисертаційного дослідження 

сформовано на основі аналізу наукових праць українських та зарубіжних 

дослідників природи терміна. Методологічним принципам дослідження 

терміна присвячено роботи К.Я. Авербуха [1], Л.А. Васенко [33], І.В. Волкової 

[38], М. М. Володіної [40], Б. М. Головіна, Р. Ю. Кобріна [52], Т. Р. Кияка [124], 

В.Л. Іващенко [114], Т.Л. Канделакі [118], О.І. Радченко [195], 

О. В. Суперанської [218], Д. С. Лотте [161], О. О. Реформаторського [196] та 

ін. 

З огляду на те, що термінологічна лексика складає невід’ємну частину 

загальновживаної мови доречним став аналіз праць Н.Ф. Алефіренко [5], 

А. Вежбицької [34], Ю.А. Зацного [94–104], В.В. Левицького [149], Т.Р. Кияка 

[123], Е.С. Кубрякової [145, 146], З.Б. Куделько [147], В.М. Лейчика [152–155], 

Р.С. Помірка [185, 186], О.О. Селіванової [205, 206], Є.Ф. Скороходька [212], 

С.Д. Шелова [252] та ін. Варто виокремити диференціацію термінознавчих 

досліджень на дві групи: роботи загальнотеоретичного характеру, автори яких 

розглядають специфіку терміна та його властивості [52, 87, 122, 124, 218] та 

описи термінологій окремих галузей [91, 93, 101, 103, 109, 130, 137, 138, 160, 

237, 255, 259]. 

Науковці розглядають різні питання термінознавства, як-от: уніфікація 

та упорядкування терміносистем (С.В. Гриньов [58], В.П. Даниленко [66] та 

ін.), лексикографічні питання (А.С. Герд [43], Б.Ю. Городецький [54], 

B.B. Дубичинский [73], Л.М. Томіленко [225] та ін.), історичні умови 

становлення та розвиток термінології (І.М. Кочан [141], Г.П. Мацюк [168], 

Г.В. Наконечна [175], Т.І. Панько [180], Т.Н. Savory [317]), взаємодія 

термінології із загальновживаною лексикою (В.О. Гречко [57], 

А.В. Крижанівська [144], Л.М. Марчук [165], А.С. Попович [187]), проблеми 

перекладу термінів з однієї мови на іншу (Л.П. Білозерська [19], О.В. Ковтун 

[133], Р.Т. Перхач [182], Р.Ф. Проніна [191], Е.Ф. Скороходько [210, 211], 

Ф.А. Циткіна [232]) та інші проблеми. 
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Для аналізу структурних та семантичних особливостей англомовних 

термінів митної справи теоретичну базу становили роботи, присвячені 

способам термінотворення [24, 74, 86, 116, 228], семантичній деривації [63, 64, 

118, 159, 169], семасіології (А.С. Зеленько [106–108], С.Т. Махліна [167]), 

структурно-компонентній організації терміносполучень у термінознавстві 

(В.О. Балог [13], Д.П. Шапран [251], О.Г. Чумак [238]). 

Отже, необхідність комплексного аналізу англомовної термінології 

митної справи зумовила доцільність використання низки методів. Метод 

суцільної вибірки передбачає виокремлення термінологічних одиниць із 

фахових текстів з метою формування фактичного матеріалу дослідження. За 

допомогою цього методу нами укладено корпус у 1800 англійських термінів 

митної сфери, відібраних з текстів митних документів, зокрема з 

пасажирських декларацій, вантажних маніфестів, карнетів, свідоцтв, 

сертифікатів, інвойсів, конвенцій, кодексів; звітів, інструкцій, рекомендацій. 

Ілюстративним матеріалом також слугували тексти англомовних наукових 

статей митного спрямування фахового видання “World Customs Journal” за 

період 2007-2020 років та англомовного періодичного видання “WCO news” за 

період 2004-2020 років, довідкова література, глосарії, словники, укладені за 

підтримки Всесвітньої митної організації.  

Дискриптивний (описовий) метод застосовувався для інвентаризації та 

систематизації, класифікації та інтерпретації структурних, семантичних, й 

функціональних особливостей англомовних термінів митної сфери, що 

сприяло відбору фактичного матеріалу для подальшого аналізу.  

Аналіз словникових дефініцій дозволив встановити характер і типи 

значеннєвої структури термінологічних одиниць, тобто здійснити розгляд 

лексичного значення слова, а саме терміна в плані його епідигматики – 

семантичної похідності значення, що забезпечує історичну і синхронну 

тотожність слова. Зазначимо, що словникові дефініції розглядаються як 

достатньо повне та об’єктивне джерело формалізації змістової структури 

слова, в нашому випадку терміна. Крім того, для визначення узуальної 
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семантики англомовних митних термінів також здійснено інвентаризацію 

компонентного складу термінологічного поля митної сфери шляхом аналізу як 

лексикографічних джерел [7, 8, 18, 55, 260, 266, 267, 269, 293, 296, 300, 306, 

307, 308, 312], так і спеціалізованих глосаріїв [270, 271, 282–286, 291, 294, 307, 

322]. 

Комплексне застосування описового методу, методу лінгвістичного 

спостереження, а також аналізу словникових дефініцій уможливило розкриття 

інтегративної характеристики терміносистеми митної справи, генетично 

спорідненої із суміжними галузями, зокрема з такими субмовами, як 

економіка, фінанси, оподаткування, юриспруденція, транспортні технології, 

логістика тощо.  

З метою виявлення лінгвальних параметрів, а саме шляхів, способів та 

механізмів утворення терміноодиниць митної сфери в англійській мові ми 

здійснювали словотвірний аналіз. Сутність цього методу полягає у виявленні 

та узагальненні основних способів, моделей та механізмів утворення одиниць 

спеціального вокабуляру. Цей метод виявився ефективним для з’ясування 

структури похідних термінів, утворених від «ключових термінів» 

досліджуваної галузі.  

Варто виокремити, що англійськомовні терміни митної сфери мають 

«гетероструктурний» характер. У зв’язку з цим виникає необхідність 

застосування структурного аналізу, який коректніше іменувати структурно-

семантичним. Оскільки слово є єдністю форми (структури) і змісту 

(значення), то й доцільно аналізувати процес: як структура складних термінів 

(бікомпонентних та полікомпонентних) зумовлює їх семантику.  

Отже, структурно-семантичний метод сприяв з’ясуванню 

особливостей семантики та фактури монокомпонентних і полікомпонентних 

термінологічних одиниць митної сфери. Також завдяки цьому методу 

виявлено механізм білатеральної експансії ключових структурно простих 

термінів шляхом приєднання до цих лексем термінологічних та 

нетермінологічних одиниць, проаналізовано компоненти таких структурних 
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композитів та визначено змістовно-смислове наповнення як безпосередньо 

самих компонентів, так і структурно складних терміносполук досліджуваної 

галузі.  

Відзначимо, що мета та завдання дисертаційної роботи зумовили 

доцільність використання як семасіологічного, так і ономасіологічного 

підходів. Семасіологічний підхід застосовувався у процесі визначення 

семантики термінів та семантичних відношень між ними, а ономасіологічний 

при розгляді актуалізації основних понять терміносистеми митної справи.  

В основу контекстуального аналізу покладено ідею дослідження мови в 

дії, у процесі функціонування з огляду на цілеспрямовану природу мовних 

одиниць і явищ. Деякі дослідники вважають цей метод різновидом загального 

описового методу, хоч останній застосовується, звичайно, щодо менш 

складних мовних одиниць [205]. Контекстуальний метод надає можливість 

дослідити термін у сфері його використання та функціонування. В процесі 

такого аналізу можна виявити фундаментальні ознаки терміна, які неможливо 

прослідкувати у сфері фіксації.  

В нашій роботі метод контекстуального аналізу полягає в розкритті 

семантики термінологічних одиниць у мовленні, з’ясуванні їхніх 

функціональних особливостей, виявленні асоціативно пов’язаних смислових 

ознак при встановленні синонімічних, омонімічних та полісемічних зв’язків у 

фаховому тексті.  

Елементи етимологічного аналізу англомовних термінологічних 

одиниць митної справи мають на меті встановлення походження форми (на 

основі фонетичних і морфологічних змін) та значення (семантичної 

трансформації) одиниць. Застосування такого аналізу сприяє виявленню 

статусу лексем митної терміносистеми – запозичених чи власне англійських, 

інколи етимонів та первинних форм.  

Елементи кількісного аналізу використано нами для кількісних 

підрахунків вживання термінологічних одиниць, для виявлення 
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співвідношення між бікомпонентними і полікомпонентними термінами, 

препозіційної та постпозіційної експансії.  

Отже, наведені вище методи допомагають у процесі дослідження 

митних термінологічних лексем в англійській мові. Їх застосування 

обумовлено багатогранністю предмета дослідження та багатоаспектністю 

самого дослідження, а поєднання різних методів аналізу дозволило 

забезпечити достовірність отриманих даних. 

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Результати нашого дослідженні уможливлюють дійти наступних 

висновків. 

- На сучасному етапі розвитку термінознавства виокремлюють три 

основних підходи у дослідженні термінологічного статусу мовних одиниць – 

нормативний, функціональний та когнітивний. Існування різнобічних підходів 

у дослідженні природи і статусу термінологічних одиниць унеможливлюють 

пошуки єдиного визначення самого поняття «термін». В нашій дисертаційній 

роботі використовується робоче визначення терміну, запропоноване вченим 

Р.І. Дудком. Термін – це “мовна одиниця (слово чи словосполучення) 

переважно субстантивного характеру, яка позначає певне фахове поняття 

відповідної субмови, призначене для забезпечення комунікативних 

професійних потреб” [77 c. 186-187].  

- Одним із найважливішим питань термінознавства і досі залишається 

питання диференціації термінів та слів загальновживаної мови. Термін має ряд 

ознак, які відрізняють його від слів загальновживаної мови. До головних ознак 

терміна відносять такі: специфічність (специфіка терміна полягає в чіткому 

співвідношенні поняття та слова); дефінітивність (термін має точну 

дефініцію, тобто логічне визначення поняття); системність (системність 
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терміна проявляється не лише у його співвіднесеності з науковим або 

виробничим поняттям, але й у мовному оформленні). 

- Інші ознаки вважаються похідними по відношенню до трьох 

вищезгаданих. До таких похідних ознак відносять наступні: однозначність 

термінів, синонімія термінів, стилістична нейтральність, точність, стислість 

термінів, зручність та легкість творення похідних термінів.  

- Системність, тобто приналежність терміну до термінологічної системи, 

є однією з найважливіших властивостей терміну. Усі терміни в субмові, як і 

слова в загальновживній мові, зумовлені певними зв’язками (зокрема, 

парадигматичними і синтагматичними) і тому складають певну систему, тобто 

“мікросистему” по відношенню до “макросистеми” загальнолітературної 

мови. 

- Англомовна митна терміносистема є важливим прошарком лексичного 

фонду мови та результатом професійно-пізнавальної діяльності фахівців 

митної галузі, яка послуговується вокабуляром інших субмов: економіки, 

юриспруденції, транспортних систем, що підкреслює інтегративний 

генетичний характер митної термінології. 

- Застосування комплексної методики аналізу англомовної вокабуляру 

митної справи обумовлено багатогранністю предмета дослідження та 

багатоаспектністю самого дослідження, а поєднання різних методів аналізу 

дозволило забезпечити достовірність отриманих даних. 

Основні результати даного етапу дослідження представлено у таких 

публікаціях авторки [241, 242, 248]. 
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РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

АНГЛОМОВНИХ ТЕРМІНІВ МИТНОЇ СФЕРИ 

 

2.1. Шляхи, способи та механізми утворення термінів митної сфери 

 

2.1.1. Афіксація як спосіб словотвору монокомпонентних термінів 

 

Термінологічна система митної сфери як невід’ємна частина 

словникового складу загальної мови збагачує свій вокабуляр різними 

шляхами. Побудова нових термінів за рахунок внутрішніх ресурсів шляхом 

утворення дериватів вважається в лінгвістиці найпродуктивнішим способом. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що морфологічний словотвір сприяє 

більш повному, глибокому і точному вираженню думки. Суфіксація як вид 

даного способу термінотворення залишається одним із найбагатших джерел 

поповнення словникового складу термінологічних систем, зокрема 

терміносистеми митної справи.  

В процесі лінгвістичного аналізу однослівних митних термінів-

іменників нами було виявлено такі суфікси: -ion, -ment, - ance/-ence, -er/or, -

ty, -age. Розглянемо найпродуктивніші з них. Найчисельнішу з афіксальних 

термінів складає група іменників, утворених суфіксальним способом від 

дієслівних основ. Найпродуктивнішим субстантивним суфіксом виступає 

суфікс романського походження -ation/-ion (43%), статус якого ще не знайшов 

однозначного вирішення в науковій літературі. Хоча деякі лінгвісти [111, с. 8; 

150, с. 78-81] вважають суфікси -ation, -tion, -ion, -fication складними 

морфами, що складаються із субморфів, ми поділяємо думку О.М. Бортничук 

[25, с. 32] і розглядаємо -tion, -ion, -fication як аломорфи транспонувального 

суфікса -ation.  

За моделлю V + -ation > N утворюються абстрактні іменники на 

позначення процесу, стану або дії, що виражені основами. П.М. Каращук 

поєднує дієслівні основи, від яких утворюються такі іменники, в один 
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семантичний клас. Ці дієслова мають значення “перетворитися на, робитися 

таким, на що вказує основа цього дієслова” [120, с. 79]. 

Класифікація дієслівних основ, до яких приєднується суфікс -ation, 

зберігається і при творенні митних термінів [25, с. 32-33; 120, с. 79-83]. 

1. Дієслова із суфіксом -ify: to verify “перевіряти, встановлювати 

автентичність” > verification “перевірка автентичності, підтвердження”; to 

nullify “анулювати, скасовувати” > nullification “скасування, анулювання, 

визнання недійсним”. 

2. Дієслова із суфіксом -ize: to harmonize “узгоджувати, гармонізувати” 

> harmonization “гармонізація, уніфікація”. 

3. Дієслова із суфіксом -ate: to confiscate “конфісковувати” > confiscation 

“конфіскація”; to segregate “відокремлювати певний товар” > segregation 

“відокремлення певного товару”. 

4. Дієслова, що не мають в своєму складі формотворчих суфіксів: to 

impose “обкладати митом” > imposition “стягнення податку”; to exempt 

“звільняти від сплати мита” > exemption “звільнення від сплати мита”; to value 

“оцінювати” > valuation “оцінка, визначення вартості”; to declare 

“декларувати” > declaration “декларація”; to tax “оподатковувати” > taxation 

“оподаткування”. 

Транспонувальний суфікс -ment французького походження 

зустрічається в моделі V + -ment > N. Термін з таким суфіксом має значення 

“акту або факту виконання дії, на яку вказує основа”: to affreight “фрахтувати 

судно” > affreightment “фрахтування судна”; to ship “вантажити судно” > 

shipment “відвантаження, вантаж”; to consign “відправляти, посилати” > 

consignment “вантаж, партія товарів”; to conceal “приховувати” > concealment 

“приховування”; to abate “знижувати, зменшувати” > abatement “податкова 

знижка”. Кількість таких дериватів склала 17%. 

За транспонувальною моделлю V + суфікс французького походження -

age (від лат. āticum) > N – утворюються субстантивні терміни на позначення 

процесу та результату дії, виражених основами: 
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to freight “фрахтувати, вантажити” > freightage “фрахтування, 

перевезення вантажів”; to store “віддавати на зберігання, зберігати на складі” 

> storage “зберігання, складування”; to stow “раціонально розміщувати вантаж 

в трюмі” > stowage “складання, укладання; штивка, розміщення вантажу в 

трюмі”; to haul “перевозити, транспортувати” > haulage “доставка; 

транспортування”. Чисельність цієї групи сягнула 31% 

У процесі аналізу було виявлено декілька монокомпонентних 

термінологічних одиниць, утворених за допомогою нетранспонувального 

форманта -age. Адже суфікс -age може і не мати транспонувальних 

властивостей та реалізовуватися за моделлю: N + -age > N. 

Терміни досліджуваної галузі, утворені за такою моделлю, мають 

значення “плата за надання послуг” (за зразком post “пошта” > postage 

“поштовий збір”. Зазначимо, що більшість з цих термінологічних одиниць вже 

реалізовувалися за попередньою моделлю, але з іншим значенням:  

freight “фрахт, вантаж” > freightage “вартість перевезення”; store “склад” 

> storage “плата за зберігання на склад”; wharf “причал; пристань” > wharfage 

“портові митні збори”; haul “транспортування, доставка” > haulage “вартість 

доставки, плата за транспортування”; keel “плоскодонне судно для 

перевезення вугілля” > keelage “портове мито”; broker “брокер, комерційний 

агент” > brokerage “брокерська винагорода”. 

Науково-релевантним виявилось наше спостереження стосовно трьох 

термінологічних одиниць, в яких суфікс -age входить до складу кореня 

запозичених слів з французької мови, тобто не виступає в ролі словотворчого 

форманта. Як зазначають науковці [25, 120] в таких випадках терміни не 

мають дериваційних зв’язків з англійською мовою, оскільки є повністю 

запозиченими словами. Застосування етимологічного аналізу сприяло нашим 

науковим пошукам.  

Термінологічну одиницю primage було запозичено до англійської мови 

з французької мови без змін у правопису ще в середині 16 століття за часів 

розквіту мореплавства й торгівлі із значенням “надбавка до фрахту за 
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користування вантажними пристроями судна, винагорода капітанові з фрахту” 

– a charge in addition to the freight; originally, a gratuity to the captain for his 

particular care of the goods (sometimes called hat money).  

Електронний словник ABBYY Lingvo фіксує такий переклад терміна – 

“надбавка до фрахту за користування вантажними пристроями судна, 

винагорода капітанові з фрахту” [260], в словнику Collins English Dictionary 

знаходимо наступне тлумачення – tax added to customs duty [269], що свідчить 

про належність визначеного терміну митній термінології. Простеживши 

етимологію цієї термінологічної лексеми, знаходимо, що у французькій мові 

це слово є похідним від prime (“премія, винагорода, надбавка”), яке в свою 

чергу прийшло з латинської мови primāgium із значенням “винагорода, 

відзнака, вигода” [306; 312]. 

Наступною термінологічною одиницею, яку ми розглядали з погляду її 

походження, була лексема demurrage із значенням “плата за простій 

судна/вагона або плата за зберігання вантажів понад строк”. Прослідивши її 

етимологію, ми з’ясували, що ця термінологічна одиниця також має 

французькі коріння: OF demourage (n.) demourer (v.) [306], що означає 

“затримуватися, затримувати”.  

Цікавою виявилась й етимологія терміна rummage/to rummage “митний 

огляд, обшук судна тощо” або “здійснювати митний огляд, шукати 

контрабанду”. Лексема rummage походить з давньоскандинавського rum 

“комірка на кораблі” чи давньоверхньонімецького rum “простір” [306]. У 15 

столітті в середньофранцузькій мові з’явилося слово arrumage із значенням 

arrangement of cargo “розташовування, розміщення вантажу” та дієслово 

arrumer to stow goods in the hold of a ship – “розміщувати вантаж в трюмі 

судна” [306]. Пізніше вже в 17 столітті (у 1610 р.) з’явилось дієслово to 

rummage із значенням “здійснювати ретельний обшук судна”, а в 1803 р. 

з’явилося поняття rummage sale “розпродаж незапитаного вантажу в доках” 

[306, 312].  
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Транспонувальний суфікс французького походження -ance (від лат. -

antia) реалізує модель V + -ance > N та Adj + -ance > N і має значення “назва 

дії” або “стан”. Дана модель виявилась найменш чисельною – 9%: to clear > 

clearance (митне очищення); to prefer > preference “преференція, пільгове 

мито”; to convey > conveyance “перевезення, транспортування або 

транспортний засіб”; to allow > allowance “податкова знижка”.  

Зазначимо, що не в усіх термінах елемент -ance виступає суфіксом. Так, 

монокомпонентний термін surveillance “митний огляд” відноситься до 

запозичених слів. Згідно з етимологічним словником, ця лексема прийшла з 

французької мови на початку 19 ст.: sur (у значенні “over” пере-, ще раз, що 

надало відтінку пильності при огляді) + veiller “у значенні” to watch – 

“спостерігати” [306]. 

Суфікс французького походження -ure, за допомогою якого 

утворюються абстрактні іменники із значенням результату дії, на яку вказує 

дієслівна основа, в межах митної термінології виявився непродуктивним, За 

допомогою цього суфіксу було утворено одну термінологічну одиницю: to 

seize > seizure “конфіскація”.  

Крім цього терміна, нами було виявлено ще одну термінологічну 

лексему, а саме debenture із значенням “митне посвідчення на повернення 

митних оплат, дебентура”. Простеживши його етимологію, стає зрозумілим, 

що -ure виступає не в ролі словотворчого форманта, а частиною кореня слова, 

запозиченого з французької мови [306, 308, 312]. До французької мови це 

слово прийшло з латинської мови ще на початку 15 століття: debentur – форма 

третьої особи множини Praesens Indicativi Passive від дієслова debere, що на 

латині означало “заборгувати, бути винним (про борг)”.  

Префіксальний спосіб термінотворення одиниць досліджуваної галузі 

виявився не таким продуктивним порівняно із суфіксальним. Серед інших 

виокремимо такі: mis- misdeclaration, pre- pre-arrival, pre-clearance, post- post-

clearance, post-audit, under- undervaluation, undervalued, non- non-controlled, il- 

illegal, illegitimate, illicit. 
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2.1.2. Скорочення як спосіб збагачення  

англомовного вокабуляру митної сфери 

 

Зауважимо, що у сучасному термінознавстві одним з активних способів 

термінотворення вважають абревіацію як прояв економії мовних засобів, що є 

важливим у сучасній фаховій комунікації. 

Аналіз фактичного матеріалу засвідчив чималу кількість абревіатурних 

утворень, які поділяються на складноскорочені термінологічні одиниці 

(лексичне скорочення термінологічних лексем) та акроніми (лексеми, які 

складаються з початкових літер або звуків слів твірного словосполучення). 

Лексичне скорочення термінів або усічення поширено вживається саме в 

письмовому фаховому мовленні.  

До складноскорочених термінологічних одиниць належать ті, що 

піддаються усіченню шляхом апокопи чи синкопи: 

- апокопа (скорочення кінцевої частини термінологічної одиниці):  

con < consignment – “вантаж, партія вантажу”; cert < certificate – 

“сертифікат”, cur < currency – “валюта”, dec або decl < declaration – 

“декларація”, def < deferred – “відстрочено; відстрочений”; del < delayed – 

“затримано, затриманий”, dep < department – “відділ”, int < interest – 

“відсоток”, inv < invoice – “рахунок-фактура”; val < value – “вартість”. 

- синкопа (скорочення середини терміноодиниці):  

cgo < cargo – “вантаж”; cnee < consignee – “вантажоодержувач”; cnor < 

consignor – “вантажовідправник”; copr < copyright – “авторське право, 

охороняється авторським правом”; dischg < discharging – “вивантаження”; 

dlvy, dly або dy < delivery – “поставка”; exd < examined – “перевірений”; exptr < 

exporter – “експортер”, ql(t)y < quality – “якість”; qty < quantity – “кількість”. 

До цього типу скорочень зараховуємо і метод стягнення, що утворює 

консонативну абревіатуру: cntr < container – “контейнер”; dbk < drawback – 

“повернення мита”; fgt < freight – “фрахт, вантаж”; fwdd < forwarded – 
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“відправлений”; mfst < manifest – “вантажний маніфест”; ppd < prepaid – 

“сплачено наперед”. 

Безумовно, абревіатури мають переваги перед термінами, які 

виступають джерелом їх утворення. Вони зручні для користування, оскільки є 

стислими та короткими за формою, що є важливим для заощадження місця й 

часу в фаховій кореспонденції. Проте недолік їх полягає у тому, що вони 

зрозуміли лише фахівцям конкретної галузі. Вони можуть збігатися з 

термінами-абревіатурами інших галузей, позначаючи зовсім інші поняття.  

Скажімо, скорочення b.l. в будівельній галузі має значення “лінія 

забудови, “червона лінія” (building line), а для митної сфери це “коносамент” 

(bill of lading): 

Sometimes the same bill of lading may be used by vehicles to transport several 

loads of the items across borders and customs checks play an important role in 

keeping such practices to a minimum (World Customs Journal, March, 2013). 

Legislation concerning the documents required by Customs has been 

amended – only two documents, an invoice and a bill of lading, are now mandatory 

for the processing of a bill of entry (WCO news, February, 2019). 

В комп’ютерній сфері акронім SAD означає Security Account Database 

(“база облікових записів”). Для митної справи це єдиний адміністративний 

документ, уніфікована форма митної декларації при імпортуванні товарів з 

країн третього світу до Європейського Союзу” (Single Administrative 

Document): 

The EU single administrative document (SAD) represents an excellent 

example of a mechanism that fully follows and is compatible with the WCO Data 

Model. In the EU, the SAD is used within the framework of trade with third countries 

and for the movement of non-EU goods within the EU [333, p. 178]. 

This allows the distinct elements of the SAD to be separated so that the export 

declarations can be made separately from the transit documents and the import 

declarations [343, p. 261]. 
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As part of the reform, an electronic Single Administrative Document (eSAD) 

covering all declaration regimes was introduced, which resulted in an immediate 

reduction in the cost of documentary compliance for clients, and in the 

standardization of all procedures across all Customs Offices (WCO news, June, 

2019). 

Абревіатурні терміни можуть виступати і омонімами для своєї галузі. 

Так, FAS – це Financial Accounting Standards – “стандарти фінансового обліку” 

і free alongside ship – “франко вздовж борту судна” (термін Інкотермс).  

Результати проведеного аналізу свідчать, що фахові тексти митної сфери 

ускладнені великою кількістю акронімів, які активно увійшли до 

термінологічної бази митної справи в англійській мові. Поширене 

використання таких скорочених термінів забезпечує мовну економію, не 

зменшуючи семантичного навантаження інформативних повідомлень 

фахового спрямування.  

The 2015 PICARD Conference made great strides in strengthening an 

interdisciplinary approach to better understanding international trade, borders, and 

Customs matters (WCO news, February, 2016). 

She is developing and teaching a WCO CLIKC Program for undergraduates 

and provides training courses for China Customs officials as well as officials from 

other countries (World Customs Journal, March, 2014). 

As a new initiative might help countries using the Automated System for 

Customs Data (ASYCUDA) to better handle the influx of relief items in an 

emergency, the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 

(OCHA) and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) 

jointly explored how to upgrade the computerized Customs management system, 

developed 35 years ago by UNCTAD and used today in more than 95 countries, in 

order to facilitate the processing of international relief consignments in 

humanitarian emergencies (WCO news, February, 2017). 

В руслі нашого дослідження доцільним буде з’ясування особливостей 

утворення деяких акронімів: 
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ASYCUDA – Automated System for Customs Data; CLiKC – Customs 

Learning and Knowledge Community; CEN – Customs Enforcement Network; 

GATT – General Agreement on Tariffs and Trade; PICARD – Partnership in 

Customs Academic Research and Development; C-TPAT – Customs-Trade 

Parthnership Against Terrorism; TACTIC – Taxation and Customs Training 

Interactive Campus; CITES Convention – Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora. 

Наведені приклади демонструють утворення складних абревіатур, 

ускладнених не тільки кількістю скомпресованих компонентів, але й 

залученням прийменників в окремих випадках для більш зручної вимови. 

Цікавим виявився механізм утворення акроніма ASYCUDA. При 

скороченні термінологічних одиниць System, Customs і Data було використано 

по дві перших літери. Таку тенденцію можна розглядати як природну реакцію 

носіїв мови на утворення нових термінологічних одиниць з метою економії 

мовних засобів водночас з метою адаптації новоутворень для легкої вимови.  

 

 

 

2.1.3. Утворення бікомпонентних і полікомпонентних термінів  

 

Наше дослідження виявило, що значна кількість вокабуляру митної 

сфери, особливо його термінологічної частини, представлена 

бікомпонентними та полікомпонентними одиницями. При чому вони 

формуються на базі ключових монокомпонентних одиниць шляхом механізму, 

який ми іменуємо термінологічним розширенням, тобто експансією. 

Експансія, за нашими спостереженнями, може бути препозиційною і 

постпозиційною, або у поєднанні двох видів, тобто білатеральною.  

Спочатку розглянемо механізм формування бікомпонентних термінів на 

базі ключових одиниць митної галузі. Однією з базових монокомпонентних 

термінологічних одиниць виступає лексема tax, яка входить до складу низки 
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бінарних термінів. В ролі препозиційного компонента в таких сполученнях 

виступає ад’єктив, наприклад, indirect або субстантив в атрибутивній функції 

– import, income, consumption. У процесі аналізу стало зрозуміло, що 

означальний компонент у препозиції перетягує на себе семантичний важіль, 

уточнюючи специфіку того чи іншого виду податку:  

The economic justification for relieving export producers of the payment of 

duties on imported inputs rests on the destination principle of taxation, under which 

no indirect taxes should be levied on goods that are not destined for domestic 

consumption [327, р. 217]. Import tariffs are meant to protect domestic producers, 

who expect customs administrations to ensure that all importers pay the official 

import taxes to ensure a level playing field [327, р. 5]. In practice VAT is a 

consumption tax, since firms are reimbursed for the inputs they buy even when the 

inputs are for their own consumption [325, p. 247]. 

Поширеним виявилось і вживання термінологічної одиниці tax у ролі 

вже препозиційного компонента бінарних термінологічних сполучень, як-от: 

tax losses, tax burden, tax revenue, tax collection, tax legislation. Спираючись на 

контекстуальне оточення зазначених термінів, нами було з’ясовано, що в 

ключовій одиниці tax зосереджена семантика всього термінологічного 

сполучення. В наступних ілюстраціях спостерігаємо, як препозиційний 

компонент (tax) фактично притягує лексему в постпозиції для додаткової 

ознаки: The government explained the suspension and delays by the difficulties of 

customs control and, more specifically, by the tax losses that would be incurred if 

existing enterprises were approved under the EPZ system [327, р. 228].  

Advance rulings on valuation should be introduced whenever possible, so as 

to speed up the clearance process and give importers assurance of the tariff and tax 

burden [327, р. 175]. Tax collection operates on the basis of self-assessment and 

after-the-fact control, which allows tax-related data to be batched [327, p. 39]. 

Reliance on import taxes as a source of revenue was relatively higher for most 

countries prior to the introduction of the reforms, with import taxes as a share of 
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tax revenue amounting to more than 30 percent in five countries and around 20 

percent in two [327, р. 105].  

Зазначимо, що бікомпонентні терміни можуть утворюватись на базі 

ключових термінологічних лексем з різним видом прирощення як 

термінологічних, так і нетермінологічних одиниць. Базою таких структурно 

складних композитів зазвичай виступає бінарна модель N + N: duty drawback, 

duty assessment, duty exemption, import declaration, goods declaration, Customs 

declaration, transit declaration, pre-arrival declaration, tax evasion, tax regime. За 

нашими спостереженнями до цих бікомпонентних термінологічних одиниць 

на наступних етапах експансії будуть приєднуватися лексичні одиниці у 

препозиції чи в постпозиції. 

Варто виокремити, що таку властивість англійської мови лінгвісти 

називають рекурсією [313, p. 171]. Таком процесу розширення структурної 

форми термінологічних одиниць сприяє сама аналітична будова англійської 

мови. Підтверженням цьому є фактологічний матеріал нашого дослідження, 

що засвідчує численну кількість бікомпонентних і полікомпонентних 

терміносполук, до складу яких входять ключові терміни, які не завжди 

залишаються семантичним центром термінологічної сполуки: 

Through bribery, private sector operators are at times able to reduce their 

import tax burden, thus diminishing the benefits they expect to derive from a more 

transparent and faster release system [327, p. 18].  

Strengthening the indirect tax regime (value added tax or VAT) could help 

make up for revenue loss arising from lower tariffs [327, p. 164].  

To the extent that the avoidance of high duty rates tends to contribute to tax 

evasion practices, underinvoicing becomes more attractive to importers in 

developing countries than elsewhere [327, p. 162].  

Як бачимо з ілюстрацій, ключовий термін tax займає різну позицію в 

полікомпонентних сполученнях. Однак, не завжди саме в ньому міститься 

семантика усього терміну-композиту. Додатково зауважимо, що такі 

термінологічні утворення втілюють комплексні поняття фахових мов.  
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У процесі аналізу було з’ясовано, що термін tax також може виступати 

основою для суфіксального утворення (taxation, taxable), слугувати одиницею 

при утворенні композита (tax-free, tax-exempt, taxpayer) і входити до складу 

нових термінологічних конструкцій:  

It is in the area of providing exporters with access to low tariffs and tax-free 

inputs that the progress of the sample countries has been the most disappointing 

[327, р. 4]. The risk management system is based on selectivity criteria related to 

aspects such as tax-exempt goods, country of origin and customs 

valuation [333, p. 120].  

The tax legislation had also become more complex, indicating a need for 

better taxpayer services, which the government believed could be better provided 

with the integration of the revenue and customs departments [327, р. 38]. Increasing 

numbers of movements were not closed in their allowed timeframes, mainly for the 

simple reason that highly taxable goods had disappeared from official records 

during transit [325, p. 259] 

Bribery in the customs context includes the payment of money to secure or 

facilitate the issuance or processing of licenses, clearances, and authorities; 

payment to alter or reduce duty or taxation liabilities; payment to ensure that 

officials turn a blind eye to illegal activities; and payment or kickbacks provided 

after the fact, to ensure that an individual successfully obtains a lucrative exemption 

from normal administrative formalities [327, р. 70].  

У ході дослідження було визначено, що семантика полікомпонентних 

термінів частіше детермінується тими одиницями, що приєднуються: customs 

duty + assessment > customs duty assessment; single + transit declaration > single 

transit declaration, false + goods declarations > false goods declarations, import 

declaration + data > import declaration data, Customs declaration + violations > 

Customs declaration violations.  

Розглянемо детальніше принцип функціонування механізму 

білатеральної експансії з максимальним розширенням до чотирьох лексем в 

термінологічній сполуці. Нами було виокремлено декілька ключових 
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термінологічних лексем, серед яких звернемо увагу на duty із значенням 

“мито”, “податок”: When tariffs are based on specific duty rates, that is, a given 

amount of duty per unit of good, value does not have an impact on the 

duty [327, p. 156]. 

Customs is vulnerable to corruption because the nature of its work puts its 

officials, even at junior levels, in situations in which they have sole authority and 

responsibility; in which they are authorized to make important decisions on the level 

of duty or taxes or admissibility of imports and exports; and in which careful 

supervision and accountability is difficult [327, p. 70]. 

Науково-релевантним виявилось наше спостереження і стосовно 

семантичної насиченості ключової термінологічної одиниці drawback у 

значенні “відшкодування мита”. Адже в одній лексемі вже зафіксовано 

значення “повернення”, “відшкодування” і значення “мито”, “податок”: 

Drawback is in operation in many countries, usually along with one or more 

systems that are based on temporary admission [327, p. 225]. 

Though customs duty on import components of exports is theoretically given 

drawback, unless the manufacturing unit is fully export orientated, it is difficult for 

the business to receive drawback for the portion that is exported, reflecting the lack 

of a formula based on which partial drawback could be given. (World Customs 

Journal, March, 2013). 

Customs should publicize and maintain performance standards in 

administering drawback and, in particular, commit itself to paying drawback within 

a set number of days following the receipt of the drawback claim [327, p. 226]. 

В фактичному матеріалі нашого дослідження були зафіксовані випадки, 

коли ці базові термінологічні лексеми (duty, drawback) доповнювались 

терміном Customs у препозиції, тим самим підкреслюючи свою значущість для 

учасників процесу митної діяльності. Таку аддицію вважаємо препозиційною 

експансією: 

For example, an appropriate basis in law must exist to enable customs to 

break the nexus between its physical control over internationally traded goods and 
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the revenue liability (that is, customs duty and other taxes) that such goods may 

attract [327, p. 94].  

An extremely important advancement in management and practice, is that 

clearance of customs drawbacks and refunds has been sped up through a risk 

management system so that the total time for clearance is diminished to a fraction 

of what it was a few years ago, with risk management techniques helping to identify 

suspect cargo. (World Customs Journal, March, 2013). 

Exporters should be accountable for revenue losses resulting from failure to 

inform the customs drawback unit of changes in the factors underlying the drawback 

rate [327, p. 226]. 

Проявом постпозиційної експансії для бікомпонентних термінологічних 

одиниць з базовим терміном drawback слугують такі бінарні сполучення: 

drawback refund, drawback system, drawback mechanism, drawback payment, 

drawback claim, drawback rate, drawback products. Проілюструємо деякі з них:  

When payments are finally made, inflation may have substantially reduced the 

value of the drawback payments, thus increasing the exporter’s already high cost of 

financing the duties, and reducing its working capital [327, p. 225]. 

The setting of drawback rates should be the responsibility of a high-level 

committee, which should normally consist of industry, trade, customs, inland 

revenue, and possibly other government departments [327, p. 226]. 

У процесі аналізу нами було з’ясовано, що при утворенні 

полікомпонентних сполук експансія частіше відбувається в декілька етапів. На 

першому етапі відбувається постпозиційна експансія із семантичним центром 

(виділено жирним) на ключовому терміні або на компоненті у постпозиції: 

duty drawback > duty drawback rate, import tax > import tax burden, indirect tax 

> indirect tax regime, Customs declaration > Customs declaration processing.  

На другому етапі – препозиційна: duty drawback rate > flat duty drawback 

rate з можливим утворенням деривату: Customs declaration processing > 

Customs declaration processing capability. На цьому етапі також можуть 

приєднуватись лексичні одиниці не обов’язково термінологічного характеру. 
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Зазначимо, що в таких випадках семантика усього полікомпонентного 

термінологічного сполучення детермінується ключевим терміном (в нашій 

ситуації – drawback):  

The following summarizes principles and guidelines for the design and 

administration of an effective drawback system [327, p. 226]. The absence of a well-

designed drawback system, or the inability of the customs administration to 

properly implement one, is frustrating and discouraging for exporters and may make 

duty and tax evasion more tempting [327, p. 226]. However, it requires the frequent 

updating of the input–output coefficients. Korea and Taiwan use this system and 

publish updated drawback schedules every six months [327, p. 226]. 

Утім, в митній документації зафіксовано і випадки, коли на другому 

етапі експансії приєднуються термінологічні одиниці. Так, до бінарного 

терміна drawback rate в препозицію додається спеціальна одиниця flat у 

значенні “єдиний, фіксований (про податок)”. Отримуємо полікомпонентну 

одиницю flat drawback rate (“фіксована ставка повернення податку”). 

Зауважимо, що семантичний центр в такому термінологічному комплексі 

зміщується з постпозиційного компонента (rate) на той, що приєднується – flat.  

Таку зміну семантичного фокусу вбачаємо в необхідності 

конкретизувати вид ставки при відшкодуванні митного збору та 

ідентифікувати таку ставку як «єдину», «фіксовану»: Some countries have 

applied a flat drawback rate per category of products [327, p. 225]. 

Іноді зустрічаємо і третій етап «експансії ключових термінів», але 

поширеного вживання такі терміносполуки не були: Kenya, Bolivia, and 

Colombia used to apply a flat duty drawback rate [327, p. 225]. In addition to those 

discussed in the next section, control and clearance procedures will most likely rely 

on physical inspection more than is warranted in countries with greater trade 

compliance and ability to undertake postclearance audits – and on a simplified duty 

drawback system, rather than on temporary admissions (which are difficult to 

control and restrict the use of duty exemptions) [325, p. 322].  
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2.1.4. Особливості перекладу митних термінів  

 

Виокремимо, що однією зі сфер практичного застосування матеріалів 

нашої наукової праці є переклад спеціальних текстів і документів. З огляду на 

це, вважаємо за потрібне зупинитись на деяких особливостях перекладу. Як 

відомо, мова фахових текстів відрізняється від мови художньої літератури 

певними стилістичними, граматичними та лексичними особливостями. До 

лексичних труднощів В.І. Карабан відносить полісемантичність, вибір 

адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу терміна, 

визначення межі припустимості лексико-граматичних перекладацьких 

трансформацій, переклад термінів-неологізмів, абревіатур, 

псевдоінтернаціоналізмів, різного роду власні імена і назви (відділів, агенцій, 

установ та організацій) тощо [119].  

Погоджуємося з вченим в тому, що для адекватного перекладу 

“перекладач повинен бути добре обізнаним як з основами теорії перекладу 

взагалі, так і з специфічними рисами науково-технічного перекладу, 

перекладацькими трансформаціями, способами перекладу різних мовних та 

мовленнєвих явищ” [119]. Утім, обов’язковою умовою повноцінного 

перекладу будь-якого спеціального тексту є його осмислення. Механічний 

переклад термінологічних сполучень без розуміння окремих фахових “реалій” 

та без усвідомлення деяких вузькогалузевих явищ і процесів, про які йдеться 

в оригіналі, може призвести до грубих помилок у перекладі та викликати 

непорозуміння між комунікантами.  

У процесі аналізу структурно-семантичних особливостей і 

функціональних параметрів термінів митної сфери слушною виявилась думка 

О.О. Реформатського, який стверджував, що “…найпростіше специфічність 

термінологічної підсистеми продемонструвати на словотворенні” [198, с. 108]. 

Отже, для правильного перекладу термінологічних одиниць важливо знати 

їхню словотвірну і морфологічну структуру, а також семантичні відмінності 

від загальновживаних слів. 
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За своєю будовою терміни митної сфери поділяємо на  

- прості (Customs – “митниця; митний”, tax – “податок” goods – “товар, 

товари”);  

- суфіксальні (drawer – “трасант/векселедавець”, clearance – “митне 

оформлення”, reimbursement – “повернення, компенсація”); 

- префіксальні (to unload goods – “розвантажувати товар”, overdraft – 

“перевитрата”, undervalued goods – “товари із заниженою вартістю”); 

- суфіксально-префіксальні (reprocessing – “повторна обробка”, 

unaccompanied luggage – “несупроводжуваний багаж”); 

- складні (warehouse – “товарний склад”, airfreight – “повітряні вантажі”, 

waybill – “товарно-транспортна накладна”, time-sensitive – “чутливий до часу”, 

temperature-sensitive – “чутливий до температури”, duty-exempted – 

“звільнений від оподаткування”); 

- терміни-словосполучення, серед яких виокремимо бікомпонентні 

(severance tax – “податок на добуті корисні копалини”, duty drawback – 

“відшкодування мита”), та полікомпонентні (multiple tariff system – “система 

множинних тарифів”, authorized economic operator – “уповноважений 

економічний оператор”).  

На підставі термінотворчих системних зв’язків у досліджуваній 

терміносистемі можуть бути побудовані моделі термінів і моделі 

термінологічних словосполучень, які за нашими спостереженнями різняться 

продуктивністю. Р.Ф. Проніна пропонує декілька способів перекладу 

термінів-словосполучень [191, с. 21-22]. Ці ж самі засоби застосовуються і при 

перекладі митної термінології.  

- калькування, тобто коли кожна значуща частина оригіналу 

перекладається буквально і займає в перекладі таке ж місце, як і в оригіналі” 

[42, с. 101], наприклад: income tax – “прибутковий податок”, protective duties – 

“захисні податки”, shipping entries – “вантажні документи”; 

- переклад за допомогою прийменників, наприклад: risk testing – 

“перевірка на ступінь ризику”, container team – “команда по догляду 
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контейнерів”, entry visa – “віза на в’їзд в країну”, credibility check – “перевірка 

на вірогідність”, delivery order – “розпорядження на постачання товару”; 

- переклад за допомогою використання родового відмінку, наприклад: 

preference system – “система преференцій”, commodity code – “код товару”, 

deferred payment – “відстрочка платежів”, transaction value – “вартість угоди” 

debt enforcement – “стягнення боргів”, tax rate – “ставка оподаткування”; 

Як відомо, одним із характерних явищ англійської мов є термінологічні 

сполучення зі складними семантично-синтаксичними зв’язками між 

компонентами. Отже, для адекватного перекладу митних текстів важливим є 

правильний аналіз таких зв’язків. Серед найуживаніших конструкцій 

виокремимо бінарну модель N+N. Переклад здійснюється групою 

пояснювальних слів, наприклад: cash discount – “знижка при оплаті готівкою”, 

drawback system – “система повернення мита”, drug dogs – “собаки-шукачі 

наркотиків”, tax avoidance – “зниження суми оподаткування (законним 

чином)”. Такий спосіб можна також застосовувати при перекладі дієслівних 

конструкцій: to facilitate a visa – “сприяти виданню візи”, to identify suspect 

containers – “визначати контейнери, які підлягають сумніву”.  

Зауважимо, що основна маса англійськомовних складних термінів 

репрезентована складанням двох повнозначних основ. Цей спосіб утворення 

терміносполук, зазвичай, поширюється тільки на іменники. Для того, щоб 

уникнути неадекватного буквального перекладу варто застосовувати 

перекладацькі трансформації, завдяки яким буквальний переклад адаптується 

до норм мови перекладу і стає адекватним. Такі термінологічні одиниці 

перекладаються за допомогою наступних трансформацій: 

- перестановка (pro forma invoice – “рахунок-проформа”);  

- додавання (licensing arrangements – “порядок надання ліцензій”, 

temporary admission – “режим тимчасового ввозу”,);  

- вилучення (bill of entry, entry declaration – “декларація”);  

- транслітерація (embargo – “ембарго”, import – “імпорт”);  

- транскрипція (quota – “квота”, export – “експорт”); 
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- експлікація, тобто описовий переклад (customs warrant – “ордер на 

випуск вантажу з митниці”, bond note – “дозвіл митниці на вивіз товару з 

митного складу”, consumption entry – “митна декларація на імпортний товар, 

що негайно надходить у продаж”).  

Описовий переклад доцільно використовувати і при перекладі 

полікомпонентих термінологічних сполучень із складним синтаксичним 

зв’язком всередині групи. Номінативні словосполучення є одним із 

характерних явищ англійської мови. Переклад таких термінологічних 

утворень починають з компонента, який займає останнє місце в 

словосполученні і який є його основним компонентом. Утім, семантичний 

обсяг всієї конструкції не обов’язково міститься в цьому компоненті, про що 

ми вище вже говорили. Скажімо, термінологічне сполучення computed value 

method перекладаємо за допомогою трансформації описового перекладу у 

такій послідовності: method – “метод”, value – “вартість”, computed – 

“обчислений”. Переклад всієї термінологічної одиниці виглядає як “метод 

визначення вартості шляхом обчислення”. Зауважимо, що семантика цієї 

сполуки детермінується перш за все терміном value. Адже ми маємо розуміти, 

що це метод оцінювання вартості товару чи вантажу. 

Отже, виходячи з викладеного вище, розуміємо, що від рівня 

сформованості термінологічного фонду лексики митного спрямування, 

вірного тлумачення і перекладу деяких митних термінологічних “реалій” 

залежатиме якість опрацювання митної документації в питаннях дотримання 

міжнародних стандартів. 

 

2.2. Явище полісемії в англійськомовній митній терміносистемі  

 

Серед вимог, що висувають до терміна в лінгвістиці, однією з головних 

виступає однозначність. Адже полісемія в термінознавстві сприймається як 

недолік. Нагадаємо, що такі відомі термінознавці, як Р.О. Будагов [27] і 

Д.С. Лотте [161], вважали термінологічну багатозначність негативним і навіть 
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шкідливим явищем. Вони пропонували уникати полісемії термінологічної 

лексики. Однак багаторічні лінгвістичні розвідки різних терміносфер свідчать 

лише про те, що така вимога частіше виявляється лише ілюзорною спробою 

надати термінологічним одиницям статус ідеальних слів або словосполучень.  

Семантична структура слова потенційно завжди залишається відкритою 

оскільки слово може набувати нових значень. Терміни-полісеманти являють 

собою лексичний фонд загальної мови, який розвивається за тими ж законами, 

що й словниковий склад мови. Тому ми схильні поділяти думку тих лінгвістів 

(В.П. Даніленко [66], Н.З. Котелова [139], А.І Моїсєєв [173]), які вважають 

полісемію в термінології виправданою.  

Слушною вважаємо думку М.П. Годованої, яка наголошує на тому, що 

«полісемія термінів – це природний вияв законів розвитку мови. З нею можна 

боротися, її можна обмежувати, але вона все одно буде проникати в 

термінологію як складову частину лексики загальнолітературної мови» [47]. В 

руслі нашого дослідження доречною стане і позиція Н.З. Котелової, яка 

вказувала на те, що терміни – це слова, і ніщо мовне їм не чуже [139, с. 124]. 

Аналіз фактичного матеріалу досліджуваної термінологічної системи 

дозволяє стверджувати, що митній термінології властиве явище полісемії, як 

міжгалузевої (функціонування терміна у різних терміносистемах), так і 

зовнішньої (полісемія між митним терміном і загальновживаною лексичною 

одиницею). Відзначимо, що при зовнішній полісемії багатозначність пов’язана 

з термінологізуванням лексичних одиниць загальної мови, а саме з «набуттям 

загальновживаним словом ознак терміна» [155, с. 186].  

Але ми під термінологічною полісемією перш за все розуміємо здатність 

слова мати кілька значень в одній терміносистемі. Проілюструємо процес 

термінологізації лексичних одиниць в англійськомовній митній 

терміносистемі на прикладі лексеми duty. За нашими спостереженнями цей 

процес відбувається в декілька етапів. Так, в загальнолітературній англійській 

мові лексична одиниця duty має значення «чергування», «обов’язок», 

«моральне зобов’язання».  
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У фаховій мові митної галузі лексична одиниця duty через значення 

«обов’язок» набуває ознак терміна і отримує значення «службовий обов’язок»: 

When the system identifies a passenger whose face matches the face of a target, a 

signal is sent to the Customs officer on duty, who will then approach the target and 

begin an inspection (WCO news, February, 2018).  

З ілюстрації бачимо, як на етапі первинної термінологізації відбувається 

процес зовнішньосистемної полісемії. Шляхом звуження значення 

«обов’язок» у загальновживаної лексичної одиниці з’являється 

термінологізоване значення «службовий обов’язок». Ад’єктив official у 

препозіції до вже термінологізованого полісеманта duty додатково фіксує 

процес спеціалізації значення: The advantages of the system of the performance 

of customs authorities proposed in this paper are that the system encourages the 

performance of official duties by a smaller number of staff by accounting for customs 

staff in the outcome indicator (World Customs Journal, September 2017). 

Цілком зрозуміло, що, набувши статус терміна, ця лексема подовжує 

функціонувати і в загальній мові у своїх же значеннях «чергування», 

«обов’язок», «моральне зобов’язання». Така поведінка мовної одиниці дає 

підстави говорити про біфункціональний характер одного з ключових термінів 

митної терміносистеми – duty. 

Загальновідомо, що у кожної посадової особи є певний перелік її 

службових обов’язків. До кола професійних зобов’язань посадовців митних 

органів входить обов’язок стягувати митні збори та податки з товарів, що 

переміщуються через митний кордон. Отже, шляхом звуження значення 

«службовий обов’язок» в процесі вже вторинної термінологізації отримуємо 

значення «мито», «податок», «митний збір»: The duty may be avoided by 

suspension at the time of import, in which case all the goods must be re-exported, 

usually within 6 months [343, p. 265]. 

Науково-релевантним виявилось ще одне наше спостереження стосовно 

зазначеного комбінованого механізму термінологізації лексеми duty. Мова іде 

про таке лінгвістичне явище, як лексикалізація форми множини. Доречною 
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стане наступна ілюстрація, в якій відразу спостерігаємо два лексико-

семантичних варіанта полісеманта duty – «службовий обов’язок» та «митний 

збір», де зазначений термін виступає вже в лексикалізованій формі множини 

duties:  

It prescribes the obligation of customs to establish customs offices and 

designate business hours; the qualification of declarants, their rights, and their 

duties; the creation of simplified information requirements for goods declarations 

and other documents; and the establishment of expeditious procedures for 

examination, assessment, and collection of duties and taxes, and release of 

goods [327, p. 55]. 

Як бачимо з прикладу, в контексті визначення сфери діяльності митних 

органів та виконання посадових обов’язків службовими особами 

лексікалізована термінологічна одиниця duties транслює значення «службові 

обов’язки». Коли йдеться про митні документи і процедури, за якими 

відбувається огляд товару та оцінка розміру митних платежів, полісемант вже 

виступає у ролі термінологічного іменника із значенням «податки», «митні 

збори». Зауважимо, що лексикалізація форми множини терміна насамперед 

пов’язана з виокремленням саме категорії кількості – чи то мова іде про 

виконання службових обов’язків, чи то про стягування податків. 

Отже, з огляду на фактичний матеріал нашого дослідження, можемо 

зазначити, що вимога однозначності до терміна є не зовсім коректною. На 

наше глибоке переконання, така вимога уявляється навіть некоректним 

підходом до мовних одиниць, які існують в прошарку лексичного складу мови 

і живляться завдяки її внутрішнім ресурсам.  

Науково-релевантним можна вважати наше спостереження стосовно 

використання означеного та нульового артиклів перед терміном duty/duties. 

Вживання нульового артикля перед вказаним терміном допомагає уникнути 

будь-якої класифікації або індивідуалізації цього виду податку серед інших 

митних зборів та платежів, тобто підкреслюється його опосередковане 

найменування:  
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In this regard, it is important to recognize that different solutions will be 

required to address honest mistakes on the one hand, and deliberate attempts to 

evade duty on the other [327, p. 97].  

The government resorted to external assistance in view of customs’ failure to 

effectively conduct the verification of import shipments for purposes of assessing 

duties to be collected [327, p. 117]. 

Варто зауважити, що використання означеного артикля перед терміном 

duty/duties підкреслює певний лексико-семантичний відтінок цього іменника, 

вказуючи на індивідуальні характеристики саме цього митного податку, тим 

самим виокремлюючи цей податок серед інших і протиставляючи його іншим 

видам митних податків та зборів:  

The duty may be avoided by suspension at the time of import, in which case 

all the goods must be re-exported, usually within 6 months [343, p. 265].  

Some countries require the drawback claim to be supported not only by the 

export entry and invoice, but also by the bill of lading, the landing certificate, proof 

of export proceeds, and import entries concerning the inputs for which the duties 

were paid [327, p. 225].  

The duties and other restrictive regulations of commerce are eliminated with 

respect to substantially all the trade between the constituent territories of the union, 

or at least with respect to substantially all the trade in products originating in such 

territories [325, p. 234]. 

В наведеній нижче ілюстрації в межах одного речення спостерігаємо 

вживання означеного і нульового артиклів з термінологічною одиницею duty: 

When tariffs are based on specific duty rates, that is, a given amount of duty per unit 

of good, value does not have an impact on the duty [327, p. 156].  

Як відомо, відсутність артикля завжди має значення узагальнення, тобто 

в нашому прикладі нульовий артикль перед терміноодиницею duty не вказує 

який саме податок мається на увазі, а мова йде про загальний збір мита за 

одиницю товару. Водночас у другій частині речення завдяки використанню 

означеного артикля перед терміном duty можемо переконатися в 
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ідентифікуючій функції цього артикля, який виділяє предмет (в нашому 

випадку – «податок») всередині даного класу предметів, тобто серед інших 

видів існуючих податків. 

Зазначимо, що «донором» вказаного полісеманта виступають різні 

терміносистеми економічної сфери – податкова, банківська, фінансова, 

торгівельна тощо. Одночасне функціонування в різних термінологічних базах 

свідчить про міжсистемну полісемію терміна duty. Приналежність 

полісемантичної лексеми саме до митної терміносистеми продемонстровано 

завдяки вживанню термінологічної одиниці Customs в якості прикметника.  

Така атрибутивна функція конкретизує галузь застосування вказаного 

податку: Whilst the major consequence of origin is the potential avoidance of 

Customs duties it should also be noted that origin will also be relevant to the 

application of other controls such as quotas and to the collection of accurate trade 

statistics [343, p. 283].  

Графічне представлення терміна Customs з великої літери вбачаємо в 

більш поширеному варіанті написання цього слова в англійській мові саме з 

великої літери. Проте, останнім часом існує тенденція до спрощення передачі 

інформації. Зафіксовано і випадки вживання першого компоненту в 

термінологічному бікомпонентному словосполученні customs duty/customs 

duties з малої літери, що дозволяє уникнути виокремлення першого 

компонента в терміносполуці:  

The justification for preferential rules of origin is to prevent trade deflection, 

or simple transshipment, whereby products from non preferred countries are 

redirected through a free trade partner to avoid the payment of customs 

duties [327, p. 184].  

The members apply a common external tariff on trade with third parties, while 

they allow goods to move among the members’ territories free of customs 

duty [325, p. 232]. 

Фактологічний матеріал нашого дослідження свідчить про те, що 

англомовній терміносистемі митної справи притаманна «біфункціональність». 



84 
 

Поза межами митної сфери значна частина ключових термінів виконує роль 

загальновживаної лексики, а в межах термінологічного поля цієї субмови вони 

функціонують у вигляді спеціальних термінологічних лексем. Зауважимо, що 

біфункціоналізм не ототожнюємо з процесом термінологізації оскільки під 

термінологізацією розуміється процес поповнення термінологічної лексики 

шляхом вторинної номінації, а біфункціоналізм являє собою результат цього 

процесу (duty – «обов’язок» в загальній мові і «службовий обов’язок» в підмові 

досліджуваної галузі).  

Отже, мовна одиниця, потрапивши в термінологічне поле певної 

спеціальної галузі, набуває ознак терміну. Утім, ця лексема продовжує 

функціонувати і в загальнолітературній мові: goods вживається як в загальній 

мові в значенні «товар», так і в багатьох галузевих терміносистемах, включно 

і в митній підсистемі, у цьому ж значенні. 

 

 

2.3. Омонімія митних термінів в англійській мові 

 

З поняттям багатозначності пов’язано і поняття омонімії. У 

термінознавстві спостерігаємо таке ж суперечливе ставлення до омонімії, як і 

в мовознавстві в цілому. Російський лінгвіст О.О. Реформатський зазначав: 

«якщо багатозначність – законне явище в мові, то омонімія – «незаконна», 

небажана, але постійно може зустрітись у зв’язку зі звуковими законами, із 

запозиченнями, із «переродженням полісемії» тощо [198, с. 105].  

Якщо в полісемантичних відношеннях семантична єдність слова не 

руйнується і всі значення слова об’єднуються навколо головного, то омонімія 

з’являється тоді, коли одна й та ж звукова послідовність співвідноситься з 

різними поняттями [218, 185]. Отже, у випадку з омонімією маємо справу з 

однаковим звучанням і графічним зображенням різних за значенням термінів. 

Тому, як і в загальній мові, значення певного терміна-омоніма можна з’ясувати 

тільки виходячи з контексту, в якому термінологічна одиниця вживається.  
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Митна терміносистема насамперед представлена зовнішньосистемними 

(або міжфункціонально-стильовими) омонімами, тобто терміноодиницями, 

співзвучними із лексичними одиницями літературної мови. Яскравим 

прикладом такого виду омонімії, коли «слово із загальновживаної лексики 

потрапляє в мову науки, зберігаючи лише «звукову оболонку», а семантичну 

спільність втрачає [143, с. 9], виступає термінологічна лексема charge із 

значенням «податок, «збір» в досліджуваній галузі.  

Одним з значень цієї лексеми в лексичному складі загальної мови 

виступає значення «відповідальність». Вживання в цьому значенні знаходимо 

і в митній терміносистемі: Customs rarely takes charge of such reforms, but 

constitutes a core agency and can play an active role in outreach to other 

agencies [327, p. 20].  

According to well-established but indistinct patterns of thinking, border 

police are in charge of controlling persons, whereas Customs are in charge of 

controlling goods [333, p. 250].  

The evidence must be provided by the applicant, the person in charge of 

customs matters or the customs representative (World Customs Journal, 

March, 2016). 

Слід зазначити, що загальновживані омонімічні (лексико-семантичні) 

варіанти та термінологічні мають різну сполучуваність. Як свідчать 

вищенаведені приклади після загальномовного омоніма charge 

«відповідальність» слідує прийменник of, у той час, як термінологічний 

лексико-семантичний варіант слова charge «податок», «збір» сполучується з 

прийменником on, наприклад, charges on imports «збори на імпорт», або із 

прийменником for – charge for using «плата за користування».  

Репрезентація такої сполучуваності терміна з прийменником 

проілюстровано в наступних прикладах: Some countries charge a transit fee, 

which may have the character of, for instance, a service charge for using the 

national road system [327, p. 217]. Customs transit refers to customs procedures 

under which goods are transported through countries from one customs office to the 
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other without paying import duties, domestic consumption taxes, or other charges 

normally due on imports [327, p. 243].  

Цілком логічно, що загальновживані слова та їхні терміни-омоніми 

належать до різних синонімічних рядів. В літературній мові синонімом 

лексеми charge у значенні «відповідальність» слугує іменник responsibility. В 

той час, як до термінологічної лексеми charge синонімами виступають такі 

терміни досліджуваної сфери, як duty, tax, levy, toll, fee.  

Зауважимо, що в термінологічних сферах найбільш поширеним видом 

омонімії вважається міжгалузева омонімія, за якої терміни одночасно 

належать до двох і більше неспоріднених терміносистем. Такі терміноодиниці 

називають міждисциплінарними, міжсистемними або міжнауковими [198]. 

Міжгалузева омонімія найчастіше є результатом повного семантичного 

розходження лексико-семантичних варіантів полісеманта. 

Слід зазначити, що у процесі термінологізування лексична одиниця 

charge набуває різноманітних дефініцій, тобто ця лексема представлена 

омонімами в інших терміносистемах, як-от «обвинувачення», «промова судді 

до присяжних» в правничій галузі, «атака», «заряд» у військовій справі, 

«витрати», «ціна», «комісія» в економічній сфері, «паства» в церковній 

лексиці тощо.  

Зважаючи на те, що зовнішньоекономічна діяльність будь-якої держави 

є складовою частиною митної справи, то і значення термінологічної одиниці 

charge «ціна», «комісія» митна терміносистема “позичила” з економічної 

галузі з певною семантичною модифікацією, адаптованою до потреб власної 

терміносистеми – «податок», «збір»:  

The second major problem was the fact that, in order to assess the level of 

deposit necessary, the Customs would invariably examine the goods in order to 

determine their tariff classification and therefore the level of charges and controls 

appropriate [343, p. 267].  

As these charges represent some 25% of total UK government revenues it will 

be clear that the Customs prioritise their collection [343, p. 273]. 
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У процесі розкриття закономірностей вживання омонімічних 

терміноодиниць було виявлено і феномен конверсії з вищезгаданим 

монокомпонентним терміном charge. Відзначимо той факт, що конвертоване з 

іменника дієслово to charge з’явилося ще у загальній мові, а терміносистема 

вже сама для себе обрала необхідний їй лексико-семантичний варіант, 

спираючись на сферу застосування цієї термінологічної лексеми. В митній 

термінології утворене внаслідок конверсії дієслово to charge «стягувати 

податок» не втрачає семантики твірної основи, а лише набуває власних 

семантичних рис, які обумовлені частиномовним статусом – вживанням 

пасивного стану «обкладатися податком»:  

The warehouse operators are charged for the cost of customs supervision, 

including officers’ salaries, overtime, and the provision of appropriate on-site 

accommodation and equipment [327, p. 231].  

This implies that the exporter is not charged any special service fee for 

obtaining drawback; the refund is immediate or within a few days after exportation; 

and the documentary requirements are minimal, while protecting revenue from 

abuse and fraud [327, p. 226]. З ілюстрації розуміємо, що в ядрі 

термінологічного дієслова відбувається семантичний зсув, а зміст основи 

фіксується в парадигмі та граматичній оформленості похідного слова. 

Наступні приклади демонструють граматичну оформленість, яка 

складається не лише з парадигми слова, але й з лексико-граматичної 

сполучуваності з іншими термінами, а саме з термінологічними іменниками 

duties, taxes, fees:  

One effect of a State’s sovereignty is the right to impose rules regarding the 

admission of persons, vehicles and goods, and, furthermore, to charge Customs 

duties on goods and impose other levies, including VAT and excise [333, p. 248].  

Customs valuation was subjective; thus the duties and taxes charged on 

import shipments were unpredictable [328, p. 66].  

In Peru this share was set at 3 percent of customs revenue collections, but 

customs is also allowed to charge fees for services [327, p. 41]. 
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Доречним виявилося і наше спостереження стосовно вживання в 

досліджуваній галузі термінологічного омоніма з іншої терміносистеми. Мова 

іде про юридичну термінологію, в якій термінологічне дієслово to charge має 

значення «обвинувачувати»: Since then 12 more customs staff members, including 

an assistant commissioner, have been charged and were put on trial in late 

2003 [328, p. 121].  

Завдяки додатковому терміну правничої галузі, а саме to put on trial 

«притягати до судової відповідальності», стає зрозумілим лексико-

семантичний варіант зазначеного омоніма. З огляду на зазначене вище, 

погоджуємося з думкою щодо причини термінологічної омонімії, яку 

лінгвісти, насамперед, пов’язують із семантичним словотворенням, що 

широко застосовується в терміносистемах різних галузей наук і техніки [144]. 

Погоджуємося, що значення таких омонімічних термінів визначається 

тематикою і контекстом галузевого тексту. 

Термінологічна одиниця article виступає яскравим прикладом 

міжсистемної омонімії. Розглянемо такі значення цього терміна. В 

юриспруденції цей термін функціонує із значенням «стаття», «пункт» (a part 

of a legal document or agreement that deals with a particular point [293]), в 

торговельній галузі має значення «артикул», «товарна одиниця» (a thing, 

especially one of a group of things [293]), в журналістиці – «стаття» (a piece of 

writing about a particular subject in a newspaper or magazine, on a website, etc 

[293]), в лінгвістиці це вже граматична категорія “артикль” (a word used before 

a noun to show whether a noun refers to a particular example of something or to a 

general example of something [293]). 

В митній термінології зазначена термінологічна одиниця функціонує у 

перших двох значеннях. Поширене вживання цього терміну у значенні 

«стаття», «пункт» нами зафіксовано в міжнародних конвенціях, різноманітних 

угодах та договорах. Поясненням тому є певна процедура здійснення митного 

контролю та митного оформлення, пов’язаного з митно-правовими нормами. 

Проілюструємо прикладом з Митного кодексу Європейського Союзу:  
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In the framework of the controls provided for in this Article, customs and 

other competent authorities, such as veterinary and police authorities, may 

communicate data received, in the context of the entry, exit, transit, transfer and 

end-use of goods moved between the customs territory of the Community and other 

territories, and the presence of non-Community goods, between themselves, between 

the customs authorities of Member States, and the Commission where this is 

required for the purposes of minimising risk [338, p. 26].  

Отже, термінологічна одиниця article «стаття» виступає прикладом 

міжсистемного запозичення, мігрувавши до англійськомовної митної 

термінології з правничої галузі, адже митно-правові норми відіграють важливу 

роль у системі правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Активне функціонування цього терміну засвідчуємо також в міжнародних 

конвенціях, законах і регулятивних актах, різноманітних угодах та договорах:  

Article 29, entitled ”Simplification and Harmonization of Customs 

Procedures”, contains the following statement: “The Contracting Parties will take 

measures to simplify the Customs control means of transport, goods, luggage and 

passengers passing through their territories” [333, p. 126].  

This would also have been consistent with the Harmonization Convention, 

which stipulates in Article 1 of Annex 1 that “other controls shall, as far as possible, 

be organized in a harmonized manner with Customs controls,” and in Article 3 of 

Annex 1 that controls shall be carried out simultaneously and/or be delegated to 

Customs [333, p. 234]. 

Із торговельної сфери терміноодиниця article “прийшла” до митної 

термінологічної бази, змінивши свій граматичний статус на лексикалізовану 

форму множини – articles «товари». Виокремимо, що одним із напрямів 

роботи митних органів є контроль над проведенням зовнішньоторговельних 

операцій, під час яких через митний кордон держави переміщується велика 

кількість товарів. Наведений факт дозволяє нам стверджувати, що 

превалювання в митній діяльності процедур, пов’язаних з експортом, 
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імпортом чи транзитом спровокувало вживання термінологічного іменника 

articles саме у множині:  

In addition to enjoying a shorter lead time in Customs clearance processing, 

exemption from document and physical examination of regular importation, and 

available pre-clearance processing, SGL+ (Super Green Lane Plus) association 

members are given a three-year exemption on Customs post-entry audits, a five-year 

Customs accreditation and the privilege to import articles not included in their list 

of regular importations [333, p. 96].  

It provides a point of contact for travelers entering or leaving the country for 

the purposes of collection of revenues; enforcement; prevention of illegal aliens 

from entering the country; prevention of injurious plant, animal pests, human and 

animal diseases from entering the country; examination of export documents; 

registration of valuable articles being temporarily taken out of the country; and 

commercial transactions [325, p. 249]. 

Отже, в митній терміносистемі вищезазначений термін закріпився в двох 

граматичних категоріях – в однині article у значенні «стаття» та в множині 

articles у значенні «товари». Водночас заслуговує на увагу наше 

спостереження стосовно прояву внутрішньосистемної омонімії в 

досліджуваній сфері на прикладі цієї ж терміноодиниці. Нагадаємо, що 

внутрішньосистемна омонімія – це наявність співзвучних термінів, які 

позначають різні поняття однієї галузі. Такими співзвучними термінами-

омонімами виступають термінологічні одиниці в лексикалізованій формі 

множини, з одного боку, articles у значенні «товари», з іншого, – articles у 

значенні «статті»: 

Later GATT articles on customs valuation, rules of origin, licensing, 

preshipment inspection, sanitary and phytosanitary controls, and technical barriers 

to trade (TBTs) – as well as commitments regarding services ancillary to trade, 

including transport and international finance – further complement articles V, VIII, 

and X [325, c. 80].  
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To consolidate the various updates of the regulations, the TCA published new 

customs regulations, consisting of 756 articles, in the Official Journal at the end of 

May 2002 and readied them for general distribution in July 2002 [328, p. 105]. 

 

 

2.4. Синонімічні відношення в англомовній  

термінології митної сфери 

 

Аналіз семантичних відношень митних термінів дозволяє нам також 

говорити і про наявність широкого спектру синонімії в досліджуваній 

терміносистемі. Природа кожної сфери наукової діяльності передбачає 

особливий підхід у виборі мовних засобів оскільки професійне мовлення 

характеризується точністю, логічністю та об’єктивністю викладу думок. 

Функціональне призначення фахових текстів полягає у динамічному обміні 

об’єктивної й логічно побудованої інформації. Тому лексика фахових мов 

знаходиться поза межами експресії, виразності, образності.  

До синонімії в термінологічній лексиці деякі мовознавці ставляться, як 

до небажаного й неприпустимого явища оскільки порушуються основні 

вимоги до терміна – однозначність і точність. На їх думку, термінологічна 

лексика прагне до того, щоб для назви кожного спеціального поняття існував 

лише один термін [220]. Таку ж думку підтримують Д.С. Лотте [161], 

О.О. Реформатський [197]. 

В той же час інші лінгвісти (В.П. Даниленко [66], В.М. Лейчик [155], 

С.П. Худолєєва [230]) вказують на корисні якості термінологічних синонімів, 

які по-різному розкривають зміст поняття. Так, В.М. Лейчик слушно вважає, 

що «по-перше, синоніми можуть позначати як те саме поняття, так і декілька 

близьких понять, які частково перетинаються чи накладаються, по-друге, 

навіть якщо синоніми позначають те саме поняття, їхня семантична структура 

може бути цілком відмінною» [155]. Цілком слушним, на нашу думку, є 
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зауваження М.П. Кузьміна щодо термінів-синонімів, які сприяють 

багатогранній характеристиці об’єктів [148, c. 78]. 

У вітчизняному термінознавстві дослідженню термінологічної синонімії 

присвятили свої праці А.П. Коваль [131], І.М. Кочан [140], Т.В. Михайлова 

[172] та інші мовознавці. Відзначимо той факт, що наявність синонімії в 

термінологічних системах свідчить про динамічний розвиток цих систем. Це 

цілком закономірно, оскільки термінологія як частина загальнонаціональної 

мови розвивається за тими ж законами, що й словниковий склад мови.  

Загальновідомо, що основною причиною появи синонімів вважають 

прагнення до варіювання, тобто у такий спосіб можна уникнути тавтології. 

Головною причиною виникнення і поповнення термінологічних синонімічних 

рядів виступає багатозначність терміна, а саме здатність багатозначних 

термінів входити в різні синонімічні ряди [224, с. 121]. Отже, синонімію в 

фахових мовах вважаємо виправданим явищем. Уникнення зайвих повторів і 

монотонності в мові забезпечується завдяки функціонуванню синонімічного 

ряду.  

Синонімічним рядом ми іменуємо сукупність лексичних одиниць, що 

співвідносяться між собою при позначенні однакових явищ, предметів, ознак, 

дій. Зазначимо, що термін «синонімічний ряд» було запроваджено 

швейцарським мовознавцем Шарлем Баллі. Він визначав такий ряд як 

комплекс лексичних одиниць (окремих слів чи словосполучень), поєднаних 

загальним змістом [12]. Серед синонімів одного синонімічного ряду 

виділяється домінантна лексема. Така семантична домінанта виступає 

представником основного значення, тим самим підпорядковуючи додаткові 

значення.  

У процесі аналізу синонімічних відносин термінологічних одиниць 

митної сфери нами було виділені семантичні (ідеографічні) синоніми, тобто 

такі, що відрізняються відтінками значень. Як відомо, семантичні синоніми 

виникають внаслідок фіксації в лексичній одиниці диференціальних ознак 

поняття. В синонімічні лексемі фіксується якась нова риса самого явища, риса, 
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яка не включалася в значення іншого синоніма. Основна функція синонімів 

цього типу – уточнювати характеристику поняття.  

До семантичних термінів-синонімів можна віднести кореневі іменники 

duty, tax, excise, levy, що використовуються на позначення різних видів 

податків та мита: The historical problem which the French Customs would have 

had is that they are allowing goods into their territory which may be subject to duty, 

tax, excise and levy, as well as other restrictions such as quota or licensing 

controls [343, p. 266]. 

Варто зауважити, що до самого синонімічного ряду зараховуємо більше 

термінологічних одиниць, а саме: duty, tax, excise, levy, toll, fee, charge. 

Безперечно, усі види митних податків та зборів мають свою сферу 

функціонування. Так, слово levy позначає специфічний вид податку, який 

стягується за фіксованою ставкою з різних видів сільськогосподарської 

продукції. В англомовній фаховій літературі термін levy використовується як 

у формі однини, так і в множині:  

Operation is funded, and dividends to shareholders paid, through a levy on 

imports of 0.4 percent of the free on board (FOB) price [325, p. 134]. Levies are a 

specialised charge which, within the EU, generally affects only agricultural 

products and items processed from them [343, p. 273].  

В документах митного спрямування нами було виявлено поширене 

вживання терміна levy в якості дієслова. Зауважимо, що сфера застосування 

митного податку в таких випадках не має специфіки свого призначення: This 

specific customs duty is therefore levied on products from non-EU/EFTA countries 

on the basis of weight [333, p. 108].  

Duties and taxes are levied on any imported and exported goods before 

releasing them from Customs; except goods qualifying for special privilege 

according to the laws and regulations, whereby their duties and taxes are 

exempted [334, p. 12].  
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For these reasons, a valuation standard is needed both at national and 

international levels to ensure that the correct duty is levied and a level playing field 

exists for all importers [327, p. 156]. 

Такий вид податку, як excise (“акциз”) є податком на споживання 

окремих видів товарів – високорентабельних та монопольних. Цей непрямий 

податок встановлюється у вигляді надбавки до ціни і часто застосовується на 

окремі імпортні товари з метою захисту внутрішнього ринку. В досліджуваній 

сфері ми зустріли досить високу частотність вживання кореневого терміна 

excise:  

This is particularly important as excise represents 25% of central government 

revenue in the UK, (VAT actually represents 37 per cent) and the UK has the third 

highest excise rates in the EU, second only to Denmark which is second only to 

Sweden [343, p. 264].  

Thus whisky, for example, is excisable if consumed in the UK but free from 

excise if exported. The Customs are therefore very concerned to ensure that any 

goods for which excise has not been paid do leave the country [343, p. 264].  

Наявність означеного артикля з термінологічною одиницею excise 

маркує одиничність вказаного податку в описуваній ситуації, тобто стягнення 

саме акцизного збору з імпортованих алкогольних напоїв: For example, the 

excise on spirits imported into the UK is expressed as Euros per hectolitre (100 

litres) [343, p. 273]. 

Доречним стало наше спостереження і в плані передачі значення 

«акцизний збір» шляхом додавання терміна duty або charge до 

термінологічного іменника excise у постпозиції, утворюючи таким чином вже 

бінарне словосполучення за моделлю N + N. Відзначимо, що семантичне 

навантаження утвореного словосполучення – excise duty/duties, excise charge(s) 

«акцизний збір/акцизні збори» залишається незмінним:  

The TIR Convention allows the temporary suspension of customs duties, 

excise duties, and value added taxes (VAT) payable on goods originating from or 
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destined for a third country while under transport across the territory of a concrete 

customs zone [327, p. 254].  

These goods attract excise on import into the UK and UK produced goods are 

subject to excise charges if consumed domestically but if exported are excise 

free [343, p. 264].  

Графічну репрезентацію терміна excise з великої літери вбачаємо в 

кореляції назви управління з податкових і митних зборів Великобританії – HM 

Customs & Excise з назвою вказаного податку excise: The problem in this case is 

that if goods are illegally diverted en-route then the Customs revenues lost are much 

greater than usual because such goods are subject to significant Excise 

duties [343, p. 268]. 

Продовжуючи аналіз синонімічного ряду термінів із значенням 

«податок», варто виокремити і такі кореневі термінологічні лексеми, як 

charge/charges, fee/fees у значенні «податок/податки», «збір/збори», 

«платіж/платежі». Зауважимо, що ці термінологічні іменники вживаються, 

коли йдеться про стягнення митних зборів у широкому сенсі оскільки 

семантичні характеристики цих термінів включають в себе будь-які митні 

платежі:  

The second major problem was the fact that, in order to assess the level of 

deposit necessary, the Customs would invariably examine the goods in order to 

determine their tariff classification and therefore the level of charges and controls 

appropriate [343, p. 267].  

In theory, the various Customs offices on a transit route may ask transit 

operators to lodge goods declarations and/or submit the relevant transportation 

documents, and may inspect the documentation or conduct physical examinations, 

as well as requesting guarantees (or imposing duties, taxes and 

charges) [347, p. 15].  

A major element of these new policies was also the introduction of WTO-

compatible declaration processing fees, which enabled customs to earmark 

sufficient resources to maintain their new, modernized systems [327, p. 125].  
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Fees could be quite high, sometimes even a percentage of the invoice value; 

so it is important that exporters have a good idea of the costs right from the quotation 

stage [343, p. 276]. 

Як свідчать наведені приклади, частіше ці терміни вживаються у формі 

множини – charges, fees. Також доречним виявилося і наше спостереження 

щодо використання артиклей перед терміном charges в межах одного речення: 

Traffic in transit shall not be conditioned upon collection of any fees or charges 

imposed transit, except the charges for transportation or commensurate with 

administrative expenses entailed by transit or with the cost of services 

rendered [347, p. 74].  

Розкриття закономірностей вживання артиклей в англійській мові 

дозволяє нам висловити таку точку зору. Наявність нульового артикля перед 

термінологічним іменником charges в першому випадку вказує на певну 

кількість податків, які будуть стягнуті під час переміщення товарів у митному 

режимі транзиту. В той час, як використання означеного артикля перед тим 

самим терміном у другій частині речення має на меті конкретизувати 

призначення цих податків – «податки за транспортування». 

З огляду на фактичний матеріал нашого дослідження, доречною стане 

увага до граматичної категорії числа термінологічних іменників. Як відомо, 

категорія числа іменників виступає номінативним елементом значення цього 

іменника та відображає відмінності між одним предметом і множиною 

однорідних предметів. Ми погоджуємося з думкою М.Я. Плющ щодо функції 

категорії числа іменників [184]. Вона слушно виокремлює цю функцію саме в 

протиставленні частини множинності всій множинності.  

У процесі аналізу було встановлено, що в англомовній митній літературі 

термінологічний субстантив tax поширено вживається як у формі однини, так 

і множини. Відзначимо, що представлення цієї термінологічної одиниці в 

однині сфокусовано на репрезентативній одиничності цього виду податку 

серед однорідних чи споріднених податків, якими обкладаються товари, що 

йдуть на експорт:  
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The failure to relieve export producers from import duties would effectively 

establish a tax on exports, increase their cost, and reduce the competitiveness of 

domestic manufacturers in export markets [327, р. 217]. 

В той же час протиставлення форми однини терміна tax формі множини 

taxes відображає відношення «один – більш ніж один». Тобто неозначена 

кількість споріднених податків на імпортовані товари реалізується шляхом 

використання форми множини терміна tax: Underinvoicing becomes attractive to 

the importer because of the high level of taxes levied at the import 

stage [327, р. 161]. 

Аналіз фактологічних джерел також дозволив нам виявити інші 

граматичні функції термінологічного іменника tax. Досить поширеним 

виявилося вживання зазначеного терміна у функції дієслова, а саме в різних 

часових формах: Goods originating in Cambodia or goods that have previously 

been taxed which are outside the customs territory and reimport with no value 

added [334, p. 40]. 

In the case where the QIP has a capability to directly export any portion of 

its manufactured products or has supplied for export industry, the quantity of 

Production Inputs that were taxed at the time of import and later used to produce 

goods directly or indirectly exported shall be entitled to customs duties exemption 

after a review of the quarterly report [334, p. 29].  

В наведених вище ілюстраціях ми можемо говорити про конверсію, як 

про один із продуктивних способів словотворення. Використання дієслова to 

tax «оподатковувати» дозволяє уникнути вживання іменника на позначення 

податку (tax) і дієслова, яке буде передавати значення «обкладати податком», 

наприклад to impose або to levy.  

Перехід іменника в дієслово без зміни морфологічної парадигми 

дозволяє стисліше передати інформацію оскільки семантичне навантаження 

двох лексем передається в одній дієслівній формі. Варто зауважити, що така 

лаконічність й стислість розвантажує лексичну насиченість тексту, допомагає 

уникнути тавтології та використання зайвих лексичних одиниць. 
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У процесі аналізу нами було зафіксовано вживання терміна tax в 

безособових формах дієслова, а саме герундія taxing, дієприкметника 

теперішнього часу taxing та дієприкметника минулого часу taxed. Так, в 

наступній ілюстрації спостерігаємо вживання найбільш своєрідної 

безособової форми в системі англійського дієслова, герундія – taxing:  

Duty suspension policies also can be a source of fiscal leakage. Such policies 

are an important aspect of export promotion—their objective being to avoid 

indirectly taxing imports by taxing imported inputs, or to avoid taxing goods that 

will not be consumed in the country (transit trade, exhibition goods) [325, p. 239].  

Використання в одному реченні герундія в двох різних функціях (у 

функції додатку – avoid taxing та у функції обставини способу дії – by taxing) 

демонструє поєднання дієслівних і субстантивних рис, що дозволяє уникати 

громіздких підрядних речень і полегшує створення стислих зворотів. 

В іншій ілюстрації засвідчуємо вживання морфологічно омонімічної 

дієслівної форми герундія – дієприкметника теперішнього часу: Until 1993 the 

destination principle was applied: the VAT paid on all inputs was rebated to 

exporters and applied on the full value of the good for importers, effectively detaxing 

goods when they left one country and retaxing them when they entered 

another [325, p. 239].  

Науково-релевантним виявилося наше спостереження стосовно 

дієприкметників афіксального утворення в цьому реченні – detaxing та 

retaxing. Особливою рисою дієслів, утворених за допомогою романського 

префіксу de-, виступає те, що такі дієслова не мають самостійних антонімів 

тому зазначений префікс надає терміну необхідне для контексту значення – 

«повертати стягнуті податки». Романський префікс re- вказує на 

повторюваність дії, тобто «оподаткувати повторно». Завдяки вживанню 

похідних дієприкметників теперішнього часу в наведеному вище реченні 

продемонстровано мовну економію у використанні лексичних одиниць, а саме 

термінологічних лексем. 
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Варто звернути увагу на вживання ще однієї безособової форми 

дієслова, зокрема дієприкметника минулого часу – taxed в синтаксичній 

функції означення: However, when these goods are not included in future taxed 

transactions (informal trade, for example), the sales tax proceeds are not 

recovered [327, p. 164].  

When exporting to a country with lower tax rates, the risk of increasing the 

quantities registered on the accompanying administrative documentation with 

fraudulent payment of the market difference for the State of origin; or risk of 

substitution of lightly or non-taxed products for highly taxed products, for example, 

mineral oils [333, p. 124].  

З ілюстрацій бачимо, що задля підкреслення атрибутивної функції 

дієприкметник taxed додатково марковано прикметником future (future taxed 

transactions) та прислівником highly (highly taxed products). Також виокремимо 

утворення заперечної форми дієприкметника – non-taxed за допомогою 

префікса non-. Слід відзначити, що така властивість дієприкметника минулого 

часу поєднувати ознаки дієслова і прикметника полегшує створення 

атрибутивних зворотів, минаючи вживання підрядних речень. 

Отже, зазначені властивості терміна tax урізноманітнюють спектр його 

вживаності та підкреслюють його відмінну рису від термінів синонімічного 

ряду. Адже жоден з інших не володіє схожими граматичними 

характеристиками і не зможе повноцінно замінити цей термін. Це дає нам 

підстави вважати терміноодиницю tax домінантною лексемою в 

синонімічному ряду duty, tax, excise, levy, fee, charge, toll. 

До зазначених вище синонімічних термінів, що позначають різні види 

податків, доцільним буде включити і рідко вживаний термін toll (збір, мито): 

Compared to other regions of the world, Western Europe was fragmented politically, 

with a multiplicity of tolls and charges [327, p. 246]. 

Науковий інтерес для нашого дослідження також викликають 

синтагматичні відношення між синонімами одного ряду. В текстах фахового 

спрямування виявлено високу частотність вживання словосполучень, які 
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поєднані двома синонімами за допомогою сполучника and, як-от duties and 

taxes, fees and charges, tolls and charges:  

Inland clearance facilities are areas where goods are kept before duties and 

taxes are paid, or before the goods are released for consumption on the domestic 

market [325, p. 38].  

The same is true for contractual arrangements governed by revenue sharing 

models – for example, where companies that help collect duties and taxes take a 

percentage (as some preshipment inspection companies and providers of electronic 

customs infrastructure do) [325, p. 172].  

Fees and charges for Customs services are in line with international 

standards (e.g., WTO, WCO), are made public, do not exceed the costs of services 

rendered and are not calculated on an ad valorem basis [333, p. 69]. Compared to 

other regions of the world, Western Europe was fragmented politically, with a 

multiplicity of tolls and charges [327, p. 246]. 

Таке парне «комплектування» термінологічних синонімів вбачаємо в 

зосередженні уваги на першочергових функціях митної політики будь-якої 

держави – фіскальній та економіко-регуляторній. Стягнення не тільки 

податків і мита, а також різних видів митних зборів та платежів під час 

переміщення товарів через митний кордон держави лежить в основі митного 

оформлення. Крім того парне вживання синонімічних термінів підтверджує 

нашу думку стосовно віднесення цих термінів до категорії ідеографічних 

синонімів. Кожен із розглянутих термінологічних синонімів duty, tax, excise, 

levy, fee, charge, toll має свою конкретну сферу функціонування тому 

контекстуальній заміні піддаватися не зможуть. 

Доречним виявилося і наше спостереження стосовно розташування 

термінів усередині зазначеної синтагми. Так, нами були зафіксовані випадки 

вживання термінів duties, taxes в одному словосполученні, з іменником taxes у 

препозиції taxes and duties:  

In a situation in which the transit operation is not completed satisfactorily, 

the taxes and duties calculated at the initiation of the transit operation would be 
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due from the principal. If only one border is crossed, this becomes a simple matter 

– the principal owes the full amount of the taxes and duties already calculated at 

the outset [327, p. 251].  

В даному випадку при переміщенні товарів у митному режимі транзиту 

увагу акцентовано на першочерговості нарахування податків, які стягуються 

тільки під час транзитних операцій. Момент ідентифікації саме цих податків 

підкреслено вживанням означеного артикля перед словосполученням – the 

taxes and duties. 

Граматичну категорію детермінації, з якою ми вже неодноразово 

зустрічалися, також зафіксовано в наступних ілюстраціях. Зазначимо, 

нульовий артикль вживається, коли відсутній момент класифікації та 

індивідуалізації, тобто в нашому випадку, коли говориться взагалі про збір 

мита та податків, не конкретизуючи призначення цих митних платежів:  

When more than one border has been crossed, a decision needs to be made as 

to which duties and taxes are due, that is, the duties and taxes applicable in the 

country of departure, the country or countries of transit, or the country of 

destination [327, p. 251].  

The potential manipulation is, of course, an under-valuation of the goods in 

order to minimise the duties and taxes payable on such value [343, p. 284].  

Проте, для означеного артикля завжди характерна індивідуалізація адже 

цей артикль виділяє предмет «всередині» даного класу предметів. Тобто, коли 

в митних документах мова іде про стягнення мита і податків, які 

застосовуються в країні відправлення, транзиту чи призначення або 

говориться про мито та податки, що підлягають сплаті за певною вартістю, 

неодмінно вживається означений артикль.  

Науково-релевантним вважаємо спостереження стосовно утворення 

термінологічних ад’єктивів excisable, taxable, chargeable, dutiable від 

кореневих синонімічних термінів excise, tax, charge, duty за допомогою 

транспонувального суфіксу романського походження -able. Нагадаємо, що 

такий суфікс зі значенням «такий, що має певні якості або властивості», 
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«здатний до чого-небудь», «придатний до чого-небудь» додається як до основ 

перехідних дієслів, так і до основ іменників для утворення прикметників з 

пасивним значенням.  

Зазначені терміни вважаємо відіменниковими дериватами із значенням 

«оподатковуваний (митом/акцизним збором)», «той, що оподатковується», 

«який підлягає обкладенню митом». Проте, незважаючи на синонімічне 

значення, вказані вище термінологічні ад’єктиви не зможуть контекстуально 

замінити один одного оскільки кожен з них має свою сферу функціонування, 

свої семантичні характеристики, лексичну валентність, тобто їх можна 

іменувати “семантико-функціональними” синонімами. 

Детальніше розглянемо синонімічні прикметники excisable, taxable, 

chargeable, dutiable, кожен з яких має свою сферу вживання. Говорячи про 

підакцизні товари і місце призначення такої продукції (внутрішній чи 

зовнішній ринок), в англомовних текстах митного спрямування 

використовується ад’єктив excisable – термін, в якому об’єдналися і назва 

податку «акцизний збір», і значення «той, що оподатковується»:  

Thus whisky, for example, is excisable if consumed in the UK but free from 

excise if exported [343, p. 264].  

The concept of moving to adopt ‘standard’ definitions, along with other 

initiatives in place such as the AHTN, would further facilitate trade in excisable 

goods in the region (World Customs Journal, March/April, 2015). 

Indeed, automobiles are subject to an excise tax in all 10 ASEAN member 

countries and thus very much are a ‘common excisable product’ (Preece 2014) 

(World Customs Journal, March, 2016). 

Коли мова іде про товари, які підлягають оподаткуванню, перед 

іменником на позначення цих товарів вживається прикметник dutiable «який 

обкладається митом». Зауважимо, що в таких випадках замінити термін 

dutiable на синонімічні варіанти не вбачається можливим: Any consignments 

that were considered to be high risk were identified for further examination upon 
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arrival, together with certain dutiable and restricted goods that were held pending 

formal clearance [327, p. 97].  

The U.S. GSP scheme in contrast has a much higher utilization rate (over 76 

percent in 1998 and as high as 96 percent for LDCs in 2001), but is much less 

comprehensive in terms of coverage (only about half of dutiable imports from 

developing countries are eligible for preferences) [327, p. 201]. 

These shipments contained various illicit items such as counterfeit goods, 

dangerous drugs, endangered species, dutiable goods, firearms and weapons, and 

pharmaceutical products (WCO news, February, 2020). 

Термінологічний ад’єктив chargeable вживається, коли йдеться про 

дохід чи прибуток, з яких стягується податок, або про певну суму, що мають 

сплатити як податок. В нашому прикладі це термінологічне сполучникове 

словосполучення duties and taxes – мито та податки, які повинні бути стягнуті. 

Тому вживання chargeable в наступних прикладах вважаємо доречним:  

It also advocates that the amount of security must be as low as possible and 

must not exceed the amount that is potentially chargeable for payment of duties and 

taxes [327, p. 55]. 

In particular, regulating the conditions under which duty is chargeable for 

holding goods which have already been subject to duty in another Member State 

serves to recognise the competence of individual Member States to charge duties 

and the related country of destination principle (World Customs Journal, 

September, 2012). 

Thereby, the intra-Community movement of goods is based on a commercial 

activity of the mail order seller and this is the factor which determines whether duty 

is chargeable (World Customs Journal, September, 2012). 

Коли в фахових текстах згадувалася оподатковувана база, то 

термінологічним ад’єктивом до іменника виступав термін taxable: Anticipating 

that the share of trade taxes in the overall revenue structure is likely to fall as a 

proportion of total revenue as a country’s taxable economic base expands, and 
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certainly with trade liberalization, most countries have also strengthened their 

domestic tax systems mainly by introducing a VAT [327, p. 119].  

For Customs, it increases revenue collection by interdicting more taxable 

goods, as well as boosting security protection against prohibited and restricted 

items in order to better serve and guard national borders (WCO news, 

October, 2020). 

Наступними семантичними синонімами, що були в центрі нашої уваги, 

стали термінологічні лексеми синонімічного ряду на позначення товару –

product, commodity, article, ware, produce, merchandise, goods. Зауважимо, що 

зазначені синонімічні терміни є кореневими субстантивами з різною 

частотністю вживання в митній літературі та специфікою використання в 

різних граматичних категоріях числа.  

За граматичними характеристиками термінологічна лексема goods, яку 

вважаємо домінантною в цьому синонімічному ряду, відноситься до категорії 

незлічуваних іменників в лексикалізованій формі множини. Незважаючи на 

можливість вживання в американському варіанті англійської мови іменника 

goods у формі однині a good, в текстах досліджуваної галузі таких випадків 

зафіксовано не було.  

Зауважимо, що риси домінантності терміна goods простежуються в 

лексичній сполучуваності цієї монокомпонентної термінологічної одиниці з 

іншими лексемами. Для англомовної митної терміносистеми характерна 

конкретна сполучуваність термінів. Так, для визначення певних категорій 

товарів, які переміщуються через митний кордон, використовується саме 

термін goods з додаванням у препозиції певних термінологічних одиниць на 

позначення ідентифікуючих ознак домінантної лексеми: imported goods, 

restricted goods, exempted goods, hazardous goods, time-sensitive goods.  

Така частотність вживання цього терміна виводить його і в ранг 

ключових одиниць митної сфери. Механізм лексичної сполучуваності, а також 

специфіку вербалізації терміноодиниці goods розглянемо в третьому розділі 

нашої наукової праці. 
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Варто виокремити, що в семантичному навантаженні терміна goods 

закладено загальне значення іменника на позначення будь-якого товару, що 

переміщується через митний кордон держави: The customs reform has been 

based on restricting examinations to only selected declarations and on improving 

the method by which goods are selected for examination [328, p. 40].  

According to current law, goods brought into commercial free trade zones 

can remain unprocessed for an unlimited amount of time until they are either 

imported for domestic consumption, admitted with exemption from customs duties, 

temporarily admitted for re-export in the same state, temporarily admitted for active 

improvement, transferred to another free zone, or re-expedited [328, p. 15]. 

Окремої уваги заслуговує наше спостереження стосовно використання 

означеного і нульового артиклів перед терміном goods: When goods are 

detained or seized, Customs should inform the trader of the reason for the action, 

also providing a description of the goods that are affected, their quantity, and the 

nature of the offence [333, p. 98]. В наведеному прикладі вживання нульового 

артикля на початку речення свідчить про генералізуючу семантику 

терміноодиниці goods, тобто в даному випадку відсутня певна класифікація 

товарів. В той час, як наявність означеного артикля у другій частині того ж 

речення має на меті ідентифікацію предмета, позначеного термінологічним 

іменником goods, що вимагає конкретизації товару за певними 

характеристиками на випадок його затримання або конфіскації. 

Відзначимо, що фактичний матеріал нашого дослідження дозволяє 

зробити припущення стосовно превалювання вживання певних 

терміноодиниць саме в лексикалізованій формі множині. Так, у фахових 

текстах термінологічні лексеми commodity, article, ware, product частіше 

виступають у множині: commodities, articles, wares, products, коли йдеться про 

переміщення товару через митний кордон держави адже в таких ситуаціях 

мається на увазі не одиничний товар, а група товару, певна кількість однакових 

чи різних товарних одиниць:  
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The work of Customs authorities includes identifying major importers in terms 

of revenue and the types and amounts of commodities imported [333, p. 128].  

For instance, products packaged in unmarked boxes or cans can have labels 

in the local language applied in Customs warehouses [333, p. 108].  

Phytosanitary certificates should not be required for processed plant products 

that have no potential for introducing regulated pests, or for other articles that do 

not require phytosanitary measures [325, p. 275]. 

В текстах митного спрямування також зустрічаємо поширене вживання 

вищезазначених термінів на позначення різноманітних груп товарів, які 

можуть зазнавати певної класифікації згідно митним правилам чи 

домовленостям, досягнутими митними органами різних держав:  

Trade agreements usually contain a general set of rules of origin that are 

applicable to all products [333, p. 27].  

The Revised Kyoto Convention urges customs to adopt advanced ICT 

(information and communications technologies), and the World Customs 

Organization (WCO) has periodically organized ICT fairs at which vendors present 

their wares and that constitute a forum for customs officials of various countries to 

exchange experiences [327, p. 293].  

In some instances, customs agents are using chemical tests to identify the 

composition of commodities whose declared prices deviate significantly from 

similar commodities, as could be the case with cigarettes [328, p. 122].  

В наведених вище ілюстраціях засвідчуємо вживання термінів-

синонімів commodities, articles, wares, products в лексикалізованій формі 

множини, що підкреслює структуризацію певних груп товарів.  

Згідно з нашими спостереженнями, за граматичними характеристиками 

проаналізовані терміни у фаховій літературі мають не тільки форму множини, 

але й однини: commodity, article, ware, product. Так, форма однини терміна 

product з неозначеним артиклем може вказувати на неповну детермінацію 

предмета, позначеного термінологічним іменником:  
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It is important to note that preferential rules of origin used to determine 

whether a product can benefit from preferential treatment are different from non-

preferential rules (also called “most favoured nation” or MFN rules), which are 

used to determine the country of origin in order to apply restrictions or 

quotas [333, p. 27]. 

Вживання термінологічної одиниці product в наведеному прикладі саме 

в однині акцентує увагу на важливості застосування преференційних правил 

походження товарів до будь-якого товару оскільки дотримання таких правил 

є суттєвим при визначенні обмежень чи квот під час перетину державного 

кордону. Варто відзначити, що специфіка вживання термінологічних 

іменників commodity, article в однині також характеризується уникненням 

будь-якої класифікації товарних одиниць при їх перевірці:  

In cases where examinations or inspections need to be undertaken, allocation 

to individual officials may be made on a random rather than on a commodity, 

industry, or geographic basis [327, p. 83].  

The valuation database has been integrated with the Risk Management 

Module (RMM) through an interface called the ‘valuation corridor,’ which takes 

inputs from the database, such as details on the imported commodity, tax 

compliance indicators, and key factors for assessment (WCO news, 

February, 2016). 

The system will colour the image according to the HS code of the commodity 

(WCO news, February, 2016). 

This rule may well have been introduced to constrain the impact of the 

tolerance rule that would normally allow 7 percent of the weight of the article to be 

of nonoriginating materials [327, p. 198]. 

З огляду на різні відтінки значень синонімів зазначеного синонімічного 

ряду, слід виокремити, що термінологічний іменник produce в текстах митного 

спрямування зустрічаємо, коли йдеться про швидкопсувні товари 

(насамперед, це продукція сільськогосподарського виробництва): However, the 
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movement of some types of goods should be allowed outside working hours, notably 

in the case of perishable produce [333, p. 101].  

Як свідчить наведений приклад, терміноодиниця produce відноситься до 

категорії незлічуваних іменників, що постійно вживаються у формі однини. 

До таких іменників також зараховуємо термін merchandise, в семантиці якого 

закладено класифікацію товару за різними показниками у процесі митних 

формальностей:  

While it appears that it takes 39 hours to clear merchandise that has been 

stated for green channel, the clearance time for this channel is zero [327, p. 121].  

The International Convention on the Harmonized Commodity Description 

and Coding System (referred to as the Harmonized System or HS), which was 

developed and maintained by the WCO, provides the framework for classifying all 

merchandise in international trade [327, p. 8].  

The trade community believed that the account managed process would help 

products enter the country more quickly, and that there would be more predictability 

on when merchandise would be on store shelves (WCO news, February, 2017). 

Postal operators would have at their disposal a cheaper transport mode, and 

will be able to send and return merchandise more economically (by rail rather than 

by air) (WCO news, February, 2018). 

Зауважимо, що наявність означеного артикля перед термінологічною 

лексемою merchandise вказує на конкретну кількість певного товару згідно із 

законом: In conformity with the Customs Law, only 20 percent of the merchandise 

is physically inspected, with the selection randomly determined [328, p. 16].  

Another pillar the ambitious reform plan capitalizes on is the expansion of 

bonded zones and bonded warehouses, which allow companies to store the 

merchandise for three years during which the goods may either be imported, 

exported, or re-exported (WCO news, October, 2019). 

Отже, аналіз засвідчив структурні і семантичні особливості 

англомовного вокабуляру митної сфери.  
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Висновки до розділу 2 

 

Результати нашого дослідження уможливлюють дійти таких висновків.  

- Термінологічна лексика митної галузі здебільшого формується шляхом 

залучення семантичного способу, тобто загальновживані одиниці 

використовуються у спеціалізованому значенні. Від цих одиниць створюються 

похідні терміни за допомогою різних способів словотвору, як-от афіксації, 

композиції, абревіації. Найпродуктивнішим морфологічним способом 

термінотворення виступає суфіксація з найчисельнішою групою термінів-

дериватів (43%), утворених за допомогою суфіксу романського походження -

ation/-ion. Прикладом тому є один з базових термінів митної сфери – 

declaration із значенням “декларація”. 

- У ході дослідження було виявлено, що фахові тексти митної сфери 

ускладнені великою кількістю акронімів (SAD, PICARD, ASYCUDA, TIR, ATA), 

які активно увійшли до термінологічної бази митної справи в англійській мові. 

Використання таких скорочених термінів забезпечує мовну і часову економію. 

Водночас обсяг семантичного навантаження фахових інформативних 

повідомлень залишається незмінним. 

- З’ясовано особливості англійськомовних монокомпонентних і 

полікомпонентних термінологічних одиниць митної сфери з позицій 

лексемної фактури, семантизації та функціонування. Проведений аналіз 

засвідчив специфіку семантичних відносин в межах термінологічного поля 

митної сфери. Специфічний характер цих відносин проявляється в полісемії 

(duty – “службовий обов’язок” → “митний збір”), омонімії (article – “стаття”, 

“пункт”, “товарна одиниця”, “артикль”) та синонімії (goods, articles, products, 

wares, commodity, merchandise). Визначено, що такий процес насамперед 

обумовлено генетичною спорідненістю митної справи із суміжними галузями, 

зокрема, із сферою економіки, фінансів, оподаткування, юриспруденції, 

логістики тощо.  
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- У процесі аналізу синонімічних відношень англомовних митних 

термінів були розкриті особливості функціонування домінантної 

термінологічної одиниці tax в різній лексичній і граматичній сполучуваності. 

Виявлені властивості терміна tax урізноманітнюють спектр його вживаності та 

підкреслюють його відмінну рису від термінів синонімічного ряду. Адже 

жоден з інших не володіє схожими лексичними і граматичними 

характеристиками і не зможе повноцінно замінити цей термін. Це дало 

підстави вважати термінологічну одиницю tax домінантною лексемою в 

синонімічному ряду duty, tax, excise, levy, fee, charge, toll. 

- Фактологічний матеріал дослідження констатував біфункціональність 

митних термінів. Поза межами митної сфери значна частина ключових 

термінів виконує роль загальновживаної лексики, а в межах термінологічного 

поля митної справи вони функціонують у вигляді спеціальних 

термінологічних лексем: лексична одиниця goods у значенні “товар” 

вживається як в загальнолітературній мові, так і в галузевих теріносистемах, 

включно і в митній.  

- Проведений структурно-семантичний аналіз фактичного матеріалу 

сприяв виявленню механізму утворення структурних композитів митної 

терміносистеми в англійській мові. Було визначено, що семантика структурно 

складних термінів детермінується тими одиницями, що приєднуються шляхом 

механізму «експансії ключових термінів». Така експансія має білатеральний 

характер і поділяється на препозиційну та постпозиційну, а також може 

виступати у поєднанні цих двох видів: drawback > duty drawback > duty 

drawback rate > flat duty drawback rate.  

Основні положення розділу висвітлено у публікаціях авторки [239, 240, 

243, 246, 249, 268]. 
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РОЗДІЛ 3. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ 

МИТНОЇ СФЕРИ ЗАСОБАМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 

З метою виокремлення основних понять митної сфери для детального 

лінгвістичного аналізу нами було розроблено сітку понятійних полів митної 

сфери. Ієрархічний розподіл виявився досить розгалуженим, що певною мірою 

є зрозумілим. До основних понятійних полів досліджуваної сфери нами було 

включено такі: «митне оподаткування», «митне оформлення», «митна 

документація», «митний контроль» «митний режим». Кожне понятійне поле в 

свою чергу охоплює низку понять, які можна вважати основними. Зазначимо 

деякі з них: поняття «митна вартість», поняття «митний збір», поняття 

«митний тариф», поняття «товар», поняття «вантаж», поняття «декларація», 

поняття «конвенція» тощо.  

Отже, ґрунтуючись на фактологічному матеріалі нашого дослідження, 

для подальшого аналізу ми виокремили такі три основних поняття митної 

сфери: поняття «товар» (актуалізується монокомпонентною термінологічною 

одиницею goods), поняття «мито» (актуалізується монокомпонентною 

термінологічною одиницею duty), поняття «декларація»/«конвенція» 

(актуалізуються монокомпонентними термінологічними одиницями 

declaration/convention). Саме ці поняття вважаємо основними тому, що вони є 

ключовими і значеннєвими поняттями для ведення митної політики.  

Утім, вживання цих понять в чистому вигляді були лише поодинокі 

випадки переважно узагальненого характеру. Проілюструємо такими 

прикладами:  

Conversely, AEO operators will benefit de facto from such trust, and will be 

able to clear goods through Customs on behalf of others without any additional 

constraints (WCO news, February, 2016).  

Where a single rate is applied, there is no need for a Customs tariff in which 

different kinds of merchandise are assigned different rates of duty (WCO news, 

June, 2018).  
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Today, traders must submit their declarations electronically to one of the 

Electronic Declaration Centres, although paper declarations for specific types of 

clearance (transit, TIR Carnets, passengers’ personal goods, postal items, and 

means of conveyance) are still accepted at the old Customs centres in some cases. 

(WCO news, October, 2019). 

При розкритті семантичних і функційних особливостей ключових 

термінологічних одиниць було встановлено, що у сфері вживання визначені 

вище основні поняття мають свої розгорнуті варіанти із фокусом семантики на 

різних компонентах утвореного термінолоігного сполучення. Наприклад, 

поняття «стратегічний товар», поняття «товар високого ризику», поняття 

«податок на додану вартість», поняття «антидемпінгове мито», поняття 

«вантажна декларація», поняття «електронна декларація» тощо. На нашу 

думку, така лексична варіативність в базових поняттях пов’язана з 

необхідністю конкретизувати які саме товари перетинають митний кордон, в 

яких транспортно-супровідних документах міститься інформація про них, і 

який податок має бути стягнутий з такого товару. 

 

 

3.1. Засоби вербалізації основних понять 

понятійного поля МИТНЕ ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Основу системи митного оподаткування становлять митні платежі, під 

якими розуміють ті види податків та зборів, які нараховуються при 

переміщенні товарів через митний кордон. Серед загальних митних платежів 

та зборів найчастіше у застосуванні поняття «ввізне мито» import duty: The 

failure to relieve export producers from import duties would effectively establish a 

tax on exports, increase their cost, and reduce the competitiveness of domestic 

manufacturers in export markets [327, р. 217].  

Також слід зазначити, що поняття «ввізне мито» в англомовних митних 

текстах, конвенціях, угодах та документах частіше вживається як 
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термінологічне словосполучення import duties and taxes, в якому поняття 

«митний платіж» втілюється за допомогою двох синонімічних термінів у 

множині – duties and taxes, наприклад, при застосуванні різних митних 

процедур. Скажімо, під час процедури тимчасового ввезення, коли певні 

товари ввозяться на митну територію країни для конкретних цілей з умовним 

повним або частковим звільненням від сплати ввізного мита – import duties and 

taxes:  

Temporary admission means the Customs procedure under which certain 

goods can be brought into a Customs territory conditionally relieved totally or 

partially from payment of import duties and taxes; such goods must be imported for 

a specific purpose and must be intended for re-exportation within a specified period 

and without having undergone any change except normal depreciation due to the 

use made of them [340, p. 50].  

Зустрічаємо таку ж вербалізацію цього поняття і під час процедури 

тимчасового зберігання імпортованих товарів на митному складі без сплати 

ввізного мита: Customs procedure under which imported goods are stored under 

Customs control in a designated place (a Customs warehouse) without payment of 

import duties and taxes [340, p. 26].  

Нами було виявлено, що в англомовній літературі митного спрямування 

поняття «імпортне мито» import duty втілюється і синонімічними засобами, де 

термінологічна одиниця import вживається вже не в описовій функції, а в 

лексикалізованій формі множині, включаючи в своє понятійне поле і наступне 

поняття «товар».  

Утім, саме поняття «мито» передається за допомогою синонімічних 

термінів – charges, duties, що розширює семантичне навантаження 

термінологічного словосполучення шляхом можливого “нанизування” іншої 

лексичної одиниці (субстантива або ад’єктива) в якості атрибута перед такими 

лексемами:  
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However, an important feature of the U.S. scheme is that there are preferences 

on mineral fuels for LDCs, whereas in the EU there are zero duties on imports of 

oil [327, р. 201].  

Rates within the EU currently range from 15% (ignoring the exempt / zero 

rates) to 38% for certain luxury items. Other countries may impose similar charges 

on imports in the form of Purchase Tax or Turnover Tax [343, p. 273].  

This article allows, under certain circumstances, parties to levy an anti-

dumping duty (ADD) on dumped products and countervailing duties on subsidized 

products [333, p. 12]. While demurrage charges on equipment relate to FCL 

shipments, LCL shipments can incur storage charges [345, p. 228]. 

Поряд з поняттям «ввізне мито» import duty широко вживаним є і 

поняття «вивізне мито» export duty, яке також частіше втілюється за 

допомогою двох синонімічних термінів – duties and taxes: The WCO Council 

adopted a new International Convention on Mutual Administrative Assistance in 

Customs Matters in June 2003. It includes the provision that stipulates assistance in 

providing information for the assessment of import or export duties and 

taxes [327, р. 166].  

Як відомо, застосування мита на імпортовані та експортовані товари 

обумовлено протекціоністською функцією захисту національної економіки. З 

цим пов’язана і незаконна діяльність деяких експортерів, які, користуючись 

певними пільгами при експорті, вивозять “неіснуючий” товар:  

Most countries refund or zero rate VAT and sales tax on exported goods. 

Illegal activities, such as so-called ghost exports and round-tripping, compel 

countries to control the exportation of goods from their territories to prevent fiscal 

fraud [325, p. 238].  

Як бачимо, поняття «експортне мито» передається у термінологічному 

словосполученні (tax on exported goods), яке не змінило свого семантичного 

навантаження, а тільки розширило граматичні ознаки терміна tax, дозволивши 

вжити перед ним іншу термінологічну одиницю в атрибутивній функції – sales 

tax on exported goods. В англомовних митних текстах та документах 
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зустрічаємо також і варіант компресії в терміносполуці tax on exports: The 

failure to relieve export producers from import duties would effectively establish a 

tax on exports, increase their cost, and reduce the competitiveness of domestic 

manufacturers in export markets [327, р. 217].  

Також з метою захисту національного товаровиробника уряди держав 

встановлюють й особливі види мита, так звані додаткові податки на деякі 

імпортні товари, які були виготовлені дуже дешево в країні їх походження. 

При застосуванні таких податків в англомовних текстах митного спрямування 

оперують поняттями «антидемпінгове мито» antidumping duty, 

«компенсаційне мито» countervailing duty. Так, за допомогою 

антидемпінгового мита держава регулює надлишкове заповнення 

внутрішнього ринку імпортованими товарами за зниженими цінами: The 

products concerned were deemed to be originating in Japan and subject to 

antidumping duties [327, р. 187].  

Англомовне відбиття словосполучення «компенсаційне мито» – 

countervailing duty знаходимо в різного роду законодавчих актах митної сфери, 

в яких йдеться про оподаткування товарів, які є об’єктами субсидованого 

імпорту або такого, що користується дотаціями.  

В той же час існують умови, за яких певний імпортний товар може не 

підпадати під дії таких видів митних платежів. Наприклад, компенсаційне 

мито не може перевищувати суму дотації чи субсидії або розмір спеціальної 

субсидії на транспортування певного імпортованого товару:  

No countervailing duty shall be levied on any product of the territory of any 

contracting party imported into the territory of another contracting party in excess 

of an amount equal to the estimated bounty or subsidy determined to have been 

granted, directly or indirectly, on the manufacture, production or export of such 

product in the country of origin or exportation, including any special subsidy to the 

transportation of a particular product [346, p. 9]. 

Зауважимо, що поняття «антидемпінгове мито», «компенсаційне мито» 

як особливі види митних податків частіше вживаються в єдиному 
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синтагматичному єдинстві antidumping and countervailing duties, в якому 

поняття «мито» duty стосується обох лексем тому вживається у множині duties 

і не має поряд з собою синонімічного терміну, як це було із поняттям «ввізне 

мито», що передавалося через терміносполуку import duties and taxes.  

Отже, вживання такого поняття, як «антидемпінгове та компенсаційне 

мито» зустрічаємо в митній літературі, де мова йде про сприяння міжнародній 

торгівлі, гармонізацію непреференційних правил походження імпортованих 

товарів при вирішенні торговельних суперечок і протиріч, а також про 

застосування кількісних обмежень або тарифних квот при імпорті:  

Harmonized non-preferential rules of origin would also help to avoid 

potential trade disputes arising from uncertainties in the determination of the 

country of origin with regard to antidumping and countervailing duties, safeguard 

measures, origin marking requirements, quantitative restrictions or tariff rate 

quotas, and government procurement decisions [327, р. 190].  

Determining the country of origin or “nationality” of imported products is a 

requirement for applying basic trade policy measures such as tariffs, quantitative 

restrictions, antidumping and countervailing duties, and safeguard measures as 

well as for requirements relating to origin marking, public procurement, and for 

statistical purposes [327, р. 183]. 

Варто зазначити, що при оподаткуванні імпортних товарів уряди 

багатьох країн переслідують не тільки протекційні цілі вітчизняного ринка. 

Вони також налаштовані і на сприяння митному оформленню товару аби 

мінімізувати загрозу бюджетних надходжень. Тому часто в митній 

документації замість поняття «імпортне мито» оперують поняттям 

«мінімальна імпортна вартість», «орієнтовна ціна», що відбивається в 

англійській мові словосполученням reference prices:  

In addition, many countries relied on reference prices for protective purposes 

and for facilitating customs clearance without endangering budget 

revenues [327, р. 157].  
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As a result, the private sector can face the overuse of the fall-back method 

with over-utilization of reference prices and valuation databases (WCO news, 

October, 2020). 

Також існує практика застосування додаткових митних платежів на 

товар чи речі, що ввозять до країни. В такому випадку ми маємо поняття 

«додатковий збір», яке в англійській мові відбивається терміном surcharge. 

Наприклад, додатковий збір нараховують, коли через державний кордон 

переміщують банківські метали, живих тварин чи мертві тіла:  

Certain categories of goods, for example live animals, cadavers and bullion 

attract charges based on a discount or surcharge on the GC (General Cargo) rate 

[343, p. 216]. These include practices alleged by the NVOCC (non-vessel operating 

common carriers) petitioners of unequal timing of negotiations and unequal 

application of general rate increases and surcharges [284, p. 30]. 

Наступним поширеним митним збором в системі митного 

оподаткування є акцизний збір. Поняття «акциз» в англомовних митних 

законодавчих актах, конвенціях, кодексах, деклараціях, інвойсах відбивається 

шляхом використання терміну excise. Такий вид податку митними органами 

застосовується під час проведення імпортно-експортних операцій, 

відслідковуючи певні категорії товарів, які мають підпадати під 

оподаткування акцизом, або, навпаки, звільнятися від стягнення такого 

митного збору:  

The Customs are therefore very concerned to ensure that any goods for which 

excise has not been paid do leave the country [343, p. 264]. Clearly such excise will 

be applied to imports of these goods into the UK and, of course, on entry into most 

overseas countries [343, p. 273].  

З поняттям «акциз» пов’язано і поняття «підакцизний», що 

вербалізується терміном excisable: Thus whisky, for example, is excisable if 

consumed in the UK but free from excise if exported [343, p. 264]. Chapter 6.1 

examined the export controls relevant to excisable goods, chiefly alcohol, tobacco 

and mineral fuels, which are designed to ensure that excise is collected on such 
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goods which are consumed domestically, i.e. in the UK [343, p. 273]. Як бачимо, 

до підакцизних товарів частіше належать алкогольні напої, тютюнові вироби 

та мінеральне пальне – все те, що приносить високий дохід до бюджету країни. 

Цим фактом і обумовлено високий відсоток вживання поняття «акциз» в 

англомовних текстах митної сфери. 

Економісти та історики стверджують, що акциз є однією з найбільш 

ранніх форм оподаткування. Ще за часів Римської імперії вперше було 

застосовано податкові платежі у вигляді надбавки до ціни товару [170, с. 38]. 

Згодом держави вдосконалювали цей різновид податку, знайшовши йому 

застосування і в митній сфері під час імпорту/експорту. В деяких країнах задля 

збільшення прибутку за рахунок захоплення нових зовнішніх ринків у разі 

експорту підакцизних товарів акцизний податок не нараховується.  

Таке звільнення від оподаткування на мовному рівні актуалізується за 

допомогою термінологічного утворення excise free або free from excise: These 

goods attract excise on import into the UK and UK produced goods are subject to 

excise charges if consumed domestically but if exported are excise free [343, p. 264]. 

Thus whisky, for example, is excisable if consumed in the UK but free from excise if 

exported [343, p. 264].  

Виокремимо, що акцизний податок, який застосовується відносно 

імпортних підакцизних товарів, втілюється шляхом використання терміна 

excise з прийменником on: These goods attract excise on import into the UK and 

UK produced goods are subject to excise charges if consumed domestically but if 

exported are excise free [343, p. 264].  

For example, the excise on spirits imported into the UK is expressed as Euros 

per hectolitre (100 litres). As these charges represent some 25% of total UK 

government revenues it will be clear that the Customs prioritise their 

collection [343, p. 273].  

В наведеному прикладі відповідний термін excise супроводжується 

статистичним показником: виявляється, що надходження від акцизних зборів 

складають четверту частину всіх прибутків держави. Тим самим знов 
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підкреслюється економічна роль цього податку. Окремо слід зазначити, що 

вербалізація поняття «акциз» за допомогою терміна excise має різностороннє 

втілення в плані граматичної комбінаторики, наприклад, вживання цієї 

термінологічної одиниці в ролі препозиційного компонента в моделі 

N + prep + N (excise on import) і в моделі N + Adj (excise free) або в якості 

постопозиційного компонента в моделі Adj + prep + N (free from excise).  

Поряд з поняттям «акциз» excise актуалізовано і поняття, що 

співвідносяться із вживанням інших видів митних податків, як-от поняття 

«мито» duty, «податок» tax, «збір» levy: The historical problem which the French 

Customs would have had is that they are allowing goods into their territory which 

may be subject to duty, tax, excise and levy, as well as other restrictions such as 

quota or licensing controls [343, p. 266].  

Відомо, що однією з вимог, які висуваються до терміна, є його 

однозначність, відсутність синонімів. Але на практиці спостерігаємо 

протилежну ситуацію. Для прикладу розглянемо наступний синонімічний ряд 

до поняття «акцизний збір», що в англомовних фахових текстах відбивається 

в таких бікомпонентних терміносполуках: excise duties, excise taxes, excise 

charges. Наступні ілюстрації стануть яскравими прикладами синонімічного 

спектру зазначеного терміну: 

Bonded warehouses are also used to store goods that are domestically 

produced under TAP or MUB, or that are subject to excise duties [327, р. 231].  

Its key tasks include policy formulation relating to levies, the collection of 

customs and excise duties, the collection of service tax, and the prevention of 

smuggling (WCO news, October, 2005).  

However, the resulting taxation implications of these innovations were often 

confined to excise taxes and customs duties or the domestic taxation of profits from 

these new multinational corporations [337, p. 5].  

Specific excise taxes are assessed based on the quantity or weight of the 

product, while ad valorem excise taxes are assessed based on the value of the 

product (WCO news, February, 2016). These goods attract excise on import into the 
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UK and UK produced goods are subject to excise charges if consumed domestically 

but if exported are excise free [343, p. 264].  

Слушним виявилося наше спостереження стосовно явища синонімії 

навколо самого поняття «акциз». Такий вид податку інколи інтерпретується 

посадовцями митної галузі як поняття «фіскальне мито». В англійській мові 

таке поняття актуалізується бікомпонентним термінологічним сполученням 

Revenue Duty: Excise, or Revenue Duty, is payable on certain imports, and has 

been for more than 400 years [343, p. 264].  

Таке трактування акцизу насамперед пов’язано саме з функцією цього 

податку, оскільки акцизний податок має насамперед на меті наповнення 

державного бюджету (окрім контролюючої функції): Sometimes referred to as 

Revenue Duty which accurately describes its purpose in that, rather than acting as 

a pure control, excise is designed to collect government revenue [343, p. 273].  

Податок на додану вартість (ПДВ) також відноситься до тих податків, 

які наповнюють бюджет країни. Тож в англомовній фаховій літературі 

функціонує основний термін, що вербалізує це поняття. Зазначений термін 

представлено в мові у двох формах: у формі словосполучення value added tax, 

або у формі абревіатурного варіанта цього словосполучення VAT: Collection of 

VAT on imports constitutes another major source of budget revenue [327, р. 5]. 

Customs often administers the value added tax (VAT) or similar consumption 

taxes [327, р. 287].  

У процесі аналізу було виявлено, що абревіатурний формальний варіант 

(VAT) успішно конкурує з «розгорнутою» формою актуалізації цього поняття: 

Trade liberalization has reduced the importance of customs duties as a source of 

income for most developed, and some developing, countries – yet VAT and sales tax 

on imported goods remains an important source of government income, and its 

importance has grown with the growth in international trade and the increase in 

VAT and sales tax collections on imported goods. Furthermore, VAT and sales tax 

are of interest not only for imports but also for exports. Most countries refund or 

zero rate VAT and sales tax on exported goods» [325, р. 238]. 
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Останнім часом в багатьох країнах існує тенденція зниження торгових 

податків і ставок тарифів. Втім, митна служба все ще залишається інститутом 

наповнення державної казни саме в управлінні цим податком. Підкреслюється 

така фіскальна функція митних органів шляхом використання означеного 

артикля, тим самим акцентуючи увагу на специфічності податку, його 

особливості та відмінності від інших:  

Even with the reduction of trade taxes and tariff rates, customs remains a key 

institution for securing revenue collection, given its crucial role in administering the 

VAT [327, р. 145].  

Правило вживання абревіатур саме з означеним артиклем не знаходить 

свого однозначного підтвердження стосовно поняття «ПДВ» VAT в 

англійських джерелах. На нашу думку, використання означеного артикля із 

терміном value added tax або його скороченим варіантом VAT насамперед 

пов’язано не стільки з тим, що за правилами граматики англійської мови 

означений артикль має вживатися з абревіаціями, а з тим, що в митній 

документації різного формату поняття «податок на додану вартість» 

актуалізується терміноодиницею репрезентованою єдиним термінологічним 

сполученням – value added tax, навіть коли він вербалізован своїм скороченим 

варіантом – VAT:  

During the period from the outset of the reforms through 2001, the import-

tax-to-tax-revenue ratio rose sharply in a number of countries (to 34 percent in 

Uganda, 45 percent in Mozambique, and 37 percent in Peru) owing to the 

introduction of the value added tax (VAT) [327, р. 106-107]. The reform often 

replaced sales taxes by the VAT [327, р. 119]. 

Індивідуалізуюча функція поняття «податок на додану вартість» 

втілюється шляхом використання означеного артикля перед терміносполукою 

value added tax: The tendency to unify the tax collection agencies has been stronger 

in cases where the share of the value added tax (VAT) on imports with respect to 

total revenues is high and in cases in which control of other taxes depends on VAT 

declarations [327, р. 38].  
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В данному випадку можемо говорити і про семантичну функцію 

означеного артикля з абревіатурою VAT при актуалізації поняття «податок на 

додану вартість». Така функція артикля уможливлює ідентифікувати серед 

інших видів податків саме цей податок, який прийшов на заміну колишнім 

податкам з продажів: The reform often replaced sales taxes by the 

VAT [327, р. 119]. 

Слідуючи своїй функційній особливості, неозначений артикль виступає 

в ролі маркера до іменника, який він дефінує, більш тяжіє до номінативної 

функції і завжди вказує на одиничність поняття, визначеного цим іменником. 

Тому є підтвердження втілення поняття «ПДВ» шляхом вживання 

неозначеного артикля з абревіатурою термінологічного словосполучення value 

added tax (VAT).  

Зазначимо, що ідея одиничності цього податку зосереджена на введенні 

цього податку до внутрішньої податкової системи завдяки лібералізації 

торгівлі та розширенні економічної бази оподаткування: Anticipating that the 

share of trade taxes in the overall revenue structure is likely to fall as a proportion 

of total revenue as a country’s taxable economic base expands, and certainly with 

trade liberalization, most countries have also strengthened their domestic tax 

systems mainly by introducing a VAT [327, р. 119]. 

Науково-релевантним виявилося і наше спостереження стосовно 

використання нульового артикля з поняттям «ПДВ», що втілено абревіацією 

VAT. Зазвичай нульовий артикль вказує на те, що він детермінує іменник, який 

виражає дане поняття у загальному широкому значенні. Наприклад, 

вживанням нульового артикля перед терміном VAT підкреслюється 

відсутність певної класифікації податків при оподаткуванні імпорту в 

Європейському співтоваристві, а такий вид податку, як VAT виступає лише як 

один серед інших:  

Tax, such as VAT, can be deferred in the same way, or, for EC imports, can 

be accounted for on the VAT returns [343, p. 287].  



123 
 

Наявність нульового артикля перед поняттям «податок на додану 

вартість» в наступному прикладі акцентує увагу на тому, що цей вид податку 

виступає стандартним фіскальним збором з усіх видів продаж в країнах 

Євросоюзу, але в кожній країні цей вид податку може репрезентуватися його 

еквівалентом із власною номінацією, а саме standard fiscal charge:  

Within the EU it is Value Added Tax (VAT), or its equivalent in each member 

state, which is the standard fiscal charge on all sales [343, p. 273].  

The transactional imposition of VAT or sales tax on goods traded between 

customs union members is one of the key reasons preventing the removal of internal 

controls [325, p. 238]. 

Тенденція до опущення артикля також простежується і тоді, коли взагалі 

говорять про податки та митні платежі, тобто коли відсутній момент 

індивідуалізації: There is a further procedure known as Returned Goods Relief 

where duty and VAT may be avoided for goods returned in the same state as at 

export, which often applies to defective goods [343, p. 265]. 

З огляду на активне й різноманітне вживання граматичної категорії 

“артикль” в його трьох проекціях (означений, неозначений, нульовий артикль) 

з абревіатурним терміном VAT на позначення поняття «ПДВ», виокремимо 

значеннєву складову цього податку як для митної справи, зокрема, так і для 

бюджету країни, взагалі. 

Окремий інтерес в досліджуваному матеріалі становить бінарна модель 

N + N, де в ролі препозиційного компонента з атрибутивною функцією, 

виступає поняття «податок на додану вартість», актуалізоване абревіатурою 

VAT. Вживання цього терміна саме в описовій функції дозволяє розширити 

лексико-граматичні можливості терміносполуки, тим самим підкреслюючи 

важливість не просто самого податку, а й необхідність в розробці митницею 

стратегії щодо ефективного управління цим податком, що у прикладі відбито 

термінологічною комбінацією – VAT administration:  

Hence, effective VAT administration at the border should be designed along 

with effective customs management practices.  
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У процесі аналізу було виявлено декілька терміносполучень з терміном 

VAT у препозиції. Доцільність у застосуванні такої моделі, на нашу думку, 

полягає в необхідності узгоджувати певні пропозиції, як-от відстрочка 

виплати доходів, звільнення від сплати ПДВ, митне оформлення при мінімумі 

інформації, запровадження певних ініціатив в законодавчу систему тощо:  

Customs initiatives, such as de minimis values for declaration, deferred 

payment of revenues, clearance on minimum information, periodic goods 

declarations, tariff-free policies and duty-free imports, and so on have to be 

carefully reviewed and integrated with any new VAT legislation [327, р. 287].  

The investigation also revealed substantial evasion of value-added tax (VAT), 

cumulatively estimated at approximately 3.2 billion euro for the 2013 to 2016 

period, in connection with imports through Country Y by abusing EU Customs 

procedure 42 (the regime an importer uses in order to obtain a VAT exemption 

when imported goods will be transported to another Member State) (WCO news, 

October, 2017). 

Запроваджуючи нові шляхи поліпшення законодавчої системи службові 

особи митних органів повідомляють і про випадки шахрайства навколо цього 

податку. Так, найважчим для виявлення вони називають карусельне 

шахрайство, коли експортер отримує знижку на сплату ПДВ шахрайським 

шляхом, неодноразово перепродаючи товар буферним компаніям перш ніж ре-

експортувати його до країни походження.  

Вербалізація поняття «сфальсифікована знижка на ПДВ» відбуваються 

шляхом додавання ад’єктива fraudulent до бінарної моделі N + N, в якій 

функцію препозиційного компонента реалізує абревіатурне утворення VAT. 

Слідуючи принципу препозиційної експансії отримуємо модель Adj + (N + N) 

– fraudulent VAT rebate:  

More sophisticated, and harder to detect, is the carousel fraud: goods are 

resold to buffer companies, sometimes several times, before being re-exported to the 

country of origin (when the exporter additionally receives a fraudulent VAT rebate) 

[325, p. 239]. 
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3.2. Засоби втілення основних понять 

понятійного поля МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

 

Невід’ємним елементом митного оформлення є процес оформлення 

товарів, що перевозяться через митний кордон держави. Під час такого 

оформлення важливим етапом буде з’ясування який саме товар і в якому обсязі 

перетинає кордон. З огляду на це, з роботою митних органів і пов’язане таке 

поняття, як «імпортовані та експортовані товари», що вербалізується 

термінологічним комплексом imported and exported goods.  

Працівники митної служби контролюють рух імпортованих та 

експортованих товарів через кордон, застосовуючи встановлені законом 

податкові ставки до вартості цих товарів: Officers control the movement of 

imported and exported goods across the border, and they apply the statutory tax 

rates to the values of these goods; goods are released only when taxes and duties 

are paid [325, p. 320].  

Проте, вживання терміносполуки imported and exported goods в 

синтагматичному єдинстві не виявилось поширеним в фаховій літературі й 

документації. У процесі аналізу англомовних текстів митного спрямування 

нами були зафіксовані окремі бінарні термінологічні словосполучення 

imported goods, exported goods на позначення понять «імпортований 

товар/імпортовані товари» та «експортований товар»/«експортовані товари», 

які не вступають у синтагматичні відношення між собою.  

Таке функціонування термінів зумовлено декількома чинниками. 

Насамперед це пов’язано з тривалістю різних митних процедур, під які 

підпадають товари, в залежності від того ввозять товари до країни чи вивозять. 

Так, в країнах Східної Азії та в країнах Тихоокеанського регіону митне 

оформлення імпортованого товару займає більше доби, а в країнах 

Центральної та Західної Африки, може сягати аж трьох днів:  

While the clearance of imported goods takes about 1.5 days in the East Asia 

and Pacific region, it takes as long as 3 days in Sub-Saharan Africa [325, p. 27].  
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In addition, it is equally important that business operators maintain adequate 

commercial documentation, which can be produced when Customs requests 

evidence of payments made for imported goods (WCO news, February, 2016).  

The question under consideration was whether the royalties paid under the 

franchise agreement for the imported goods should be added to the price actually 

paid or payable under Article 8.1(c) of the WTO Agreement on Customs Valuation 

(WCO news, October, 2017). 

Однак, при експорті митні формальності мають прискорений режим 

задля швидшого виходу таких товарів на світовий ринок: Customs formalities 

on exported goods are expedited with a brief transit discharge (and, in the European 

Union, a computerized exit certification) [325, p. 54]. 

Відзначимо, процедура прискореного митного режиму оформлення 

експортованих товарів зумовлена фіскальним інтересом держави, оскільки 

велика кількість такого товару ніколи не зашкодить бюджету країни. З огляду 

на це, поняття «експортовані товари» має й інші варіанти вербалізації, як-от 

“non-controlled” goods або “innocent” goods.  

Семантична інтерпретація цих бінарних термінологічних одиниць 

підкреслює визначення експортованого товару як того, що в інтересах держави 

можна не контролювати за обсягом при перетині митного кордону – “non-

controlled” goods або такого товару, який вважається неконтрабандним, 

“безвинним”, а, отже, дозволеним законом – “innocent” goods:  

In fact, the great majority of exports are only of statistical interest and are 

described by Customs as “Non-Controlled” goods (even sometimes as “innocent” 

goods) [343, p. 252]. 

Зрозуміло, що крім контролю операцій з імпорту та експорту товарів, 

службові особи митних органів також задіяні у процесі інспекції транзитних 

перевезень. Варто відзначити, що інколи переміщення товарів у митному 

режимі транзиту вважають важливішим за імпортно-експортні операції. І тому 

є декілька причин. Транзитні товари переміщуються під єдиним режимом, 

вони не можуть міняти власника або свої властивості. А попередній обмін 
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інформацією допомагає митним адміністраціям оцінити ризики, що можуть 

нести такі товари ще до їх прибуття на митницю. На жаль, для країн, що 

перебувають на стадії розвитку, вже стало загальною практикою використання 

транзитного режиму для шахрайських акцій.  

Наприклад, ввозиться товар, що йде на ринок без сплати податків, які 

мають бути сплачені у митному режимі імпорту:  

The transit regime has often been used as a means for fraudulent importation 

in both industrialized and developing countries. Substantial revenue may be lost 

when transit goods are diverted to the local market fraudulently [327, p. 233].  

Effective information sharing is helpful to Customs administrations because 

it enables them to assess the risk represented by transit goods prior to their arrival, 

and makes it easy to match the contents of transit cargoes with the declaration 

information [347, p. 18]. 

Поняття «транзитні товари» актуалізується за допомогою 

термінологічного сполучення transit goods. В досліджуваному матеріалі нами 

також було виявлено його синонімічний термін, а саме термінологічний 

комплекс з використанням прийменника за моделлю N + prep + N – goods in 

transit:  

In the past it was common for border agencies to physically inspect goods in 

transit, to ensure there were not violations of laws related to customs duties and to 

guard against re-importation [325, p. 188].  

Customs should properly manage the information on goods in transit and, 

specifically, should reconcile information on entries into and exits from the customs 

territory (or during clearance in the case of national transit). This is necessary to 

identify violations and potential leakages [325, p. 281]. 

Безперечно, попередній обмін інформацією на міжнародному рівні 

допомагає митним адміністраціям в питаннях оцінювання ризиків у процесі 

митного оформлення. Така співпраця з міжнародними організаціями дозволяє 

працівникам митних органів на пункті пропуску без затримок порівняти вміст 
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транзитних вантажів з інформацією, зазначеною в декларації, і приділити 

належну увагу товарам, класифікованим як товари високого ризику.  

В англомовних митних конвенціях та угодах, прийнятими Всесвітньою 

митною організацією, поняття «товари високого ризику» втілюється 

термінологічним сполученням high-risk goods. Терміносполука складається з 

терміноодиниці goods та препозиційного композиту high-risk, утвореного за 

найбільш продуктивною моделлю в англійському словотворі – Adj + N.  

Частіше до товарів, які підпадають під категорію товарів високого 

ризику, відносяться ті, що вже були у вжитку, транспортні засоби, 

телекомунікаційне обладнання, нафта та ігрова техніка:  

In this regards, for the importation through every customs checkpoints except 

both ports mentioned above, traders can directly go to those local customs and 

excise units for the verification of customs value except the importation of some 

high-risk goods such as used goods, all types of vehicles, telecommunication 

equipment, petroleum or gaming equipment, which is subject to customs valuation 

at the headquarters (Department of Planning, Technique and International Affairs) 

[334, p. 49].  

Слід зазначити, що класифікація імпорту на товари високого або 

низького ризику обумовлена декількома причинами. Найбільш поширеною 

причиною вважають неправильне декларування імпортованих товарів з метою 

ухилення суб’єктів зовнішньо-економічної діяльності від сплати митних 

зборів та податків у повному обсязі. Зауважимо, що перелік товарів “групи 

ризику” не є постійним та незмінним оскільки у процесі укладання такої 

класифікації беруться до уваги економічні чинники, які не бувають 

стабільними у часі.  

Фактично антонімічним поняттям до вищерозглянутого поняття «товари 

високого ризику» виступає поняття «товари низького ризику». Втілюється це 

поняття термінологічним словосполученням low-risk goods, утвореним за тим 

же принципом, що і його антонімічний варіант. Словоскладання таких 

ад’єктивних композитів, як high-risk, low-risk відбувається, за визначенням 
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Д.І. Квеселевича, в процесі інтеграції словосполучень high risk, low risk і 

подібних у складні слова із збереженням лінійного розташування 

компонентів [121, с. 62].  

Товари низького ризику можуть звільнятися від проходження певних 

процедур у процесі митного оформлення: The application of risk management in 

a transit scenario will result in high-risk goods being subjected to the appropriate 

level of control, while low-risk goods may be exempted from some of the 

requirements [347, p. 16]. 

Розглянемо також термінологічне словосполучення high-risk 

consignments, яке використовується для актуалізації поняття «партія товарів 

високого ризику». Терміносполуки high-risk consignments, high-risk goods в 

загальному плані виступають синонімами. Змінюється в термінологічному 

комплексі лише постпозиційний компонент.  

Варто зазначити, що помилковим буде вважати терміни goods та 

consignments повноцінними синонімами оскільки під термінологічною 

одиницею goods мають на увазі певний товар, а спеціальна одиниця 

consignments включає в себе певну кількість одного товару, тобто партію 

товарів:  

Improved ICT also makes Customs management more efficient. By using ICT 

systems effectively and automating certain functions, a Customs organization can 

reduce the actual workload. One example is the use of ICT to conduct risk 

assessments in order to identify high-risk consignments that require physical 

intervention. This can allow an organization to make better use of its human 

resources, keeping its headcount down while maintaining efficiency [333, p. 173].  

Як свідчить приклад, ефективне застосовування інформаційних 

технологій в процесі оцінки ризиків допомагає швидше ідентифікувати товари 

високого ризику з метою проведення фізичного огляду. Відділом обробки 

документів також береться до уваги оперативна інформація та архівні дані 

стосовно певного постачальника або перевізника задля виявлення цілих партій 

товарів з більшим рівнем ризику.  
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Вербалізується поняття «партія товарів з більшим рівнем ризику» в 

англомовній фаховій документації шляхом використання термінологічного 

полікомпонентного сполучення higher risk consignments: Under such a system, 

higher risk consignments are identified through back-office customs activities 

relying on intelligence-led, risk management-based analysis of historical customs 

data [327, p. 290]. 

Слушним вважаємо спостереження стосовно семантичної 

функціональності компонентів термінологічного комплексу higher risk 

consignments. Перш за все зазначимо дезінтеграцію складових компонентів, а 

саме композиту high-risk на окремі компоненти – ад’єктив high та субстантив 

risk. Перший компонент термінологічного сполучення представлений 

прикметником high в його граматичній формі вищого ступеня порівняння – 

higher. Завдяки цій граматичній ознаці якісних прикметників спостерігаємо 

інтенсивність прояву властивостей зазначеного прикметника higher щодо 

іменника risk, який він описує. І вже утворене термінологічне сполучення 

higher risk у функції ад’єктива за принципом білатеральної експансії вступає в 

синтаксичний зв’язок із субстантивом consignment.  

До окремої категорії товарів зараховують ті, що звільняються від сплати 

мита. Вербалізація понять на позначення цих товарів різниться в залежності 

від причини такого звільнення. Наприклад, особисті речі подорожуючого в 

англомовній документації інтерпретуються як товар, що не приносить 

прибуток, тому й узагальнюються поняттям «некомерційні товари». 

Актуалізація ж цього поняття відбувається шляхом використання 

термінологічного сполучення – non-commercial goods:  

Non-commercial goods are goods occasionally imported by traveler or by 

resident at the border for their personal use or using at the border area [334, p. 57].  

До таких товарів, звільнених від сплати ввізних митних зборів, також 

відносяться незначні поставки, вартість яких не перевищує 50 доларів. 

Вербалізатором поняття «товари в незначному обсязі» виступає 

терміносполука з латинським висловом de minimis в ролі атрибута – De Minimis 
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goods: Goods are considered De Minimis when the exportation or importation of 

the goods is in form of express consignment, noncommercial import, and/or similar 

forms with FOB value not exceeding 50 USD. De Minimis goods are exempted from 

duties and taxes [334, p. 58].  

Все ж таки, загальним терміном для відбиття поняття «товари, звільнені 

від сплати мита» виступає термінологічна одиниця duty-exempted goods, де 

ад’єктивну функцію виконує композит, утворений за моделлю N + PII: PSI 

programs typically cover all imports except for low value shipments (the threshold 

is US$5,000, but may be as low as US$2,000), and some other categories such as 

duty-exempted goods, imports for defense, diplomatic supplies, and personal effects 

[327, p. 170]. 

Оскільки постопозиційний компонент в таких складних лексемах (duty-

exempted goods) завжди виступає в якості ономасіологічної бази, на якій 

ґрунтується понятійна основа композиту, в митній документації частіше 

зустрічаємо саме усічений варіант цієї терміносполуки – exempted goods:  

Most do not require PSI certificates for low value imports (creating a risk that 

the trader may split shipments into smaller consignments to avoid PSI intervention), 

for the government’s own imports, for exempted goods, or for categories of goods 

in which customs believes it has the necessary capacity to verify prices [325, p. 334].  

The database could also provide for recording details of regulations on 

restricted, exonerated, and exempted goods on import and export [325, p. 258]. 

В процесі розкриття особливостей функціонування митних термінів в 

англійській фаховій літературі нами була виокремлена не менш важлива для 

багатьох країн категорія товарів, які також підпадають під статус звільнених 

від сплати митних зборів за умови, що будуть безоплатно передані 

потребуючим. Мова йде про товари, що ввозяться за програмами іноземної 

гуманітарної допомоги, а саме ліки та продовольчі товари. Цілком зрозуміло, 

що такі товари потребують пильного контролю з боку митної служби аби не 

дати їм опинитися на ринку. 
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Тож поняття «товари гуманітарної допомоги» знаходить своє втілення в 

бікомпонентній термінологічній одиниці relief goods: Exemptions are pervasive 

in many developing countries, due to these countries’ large inflows of foreign aid 

that come in the form of development projects and relief goods; misguided policies 

with respect to investment incentives; pressures for exemption from numerous 

entities involved in educational, charitable, and a variety of other social projects; 

and often, an ill designed tariff regime [327, p. 234].  

In addition, WCO experts have begun providing support on a national basis, 

which focuses on the analysis and review of the legal framework, and the 

development of standard operating procedures (SOPs) related to the clearance of 

relief goods (WCO news, October, 2017). 

Вербалізація поняття «товари гуманітарної допомоги» в терміні relief 

goods за нашими спостереженнями має широке вживання. Поряд з цим 

термінологічним сполученням активного застосування набули й інші 

терміносполуки, які стали синонімічними. Так, полікомпонентний 

термінологічний комплекс imported relief goods був утворений завдяки 

механізму білатеральної експансії, а саме препозіційної експансії шляхом 

додавання ще однієї термінологічної одиниці imported до бікомпонентного 

терміну relief goods.  

Зауважимо, що такий механізм формування структурно складного 

терміну використовується для відбиття більш комплексного поняття, а саме 

«імпортовані товари гуманітарної допомоги»: In many cases imported relief 

goods, especially foodstuffs and pharmaceuticals, are diverted from their intended 

destination and end up being sold in the market [327, p. 235].  

При актуалізації поняття на позначення товарів гуманітарної допомоги 

як особливої категорії імпорту для певної групи громадян відзначаємо 

вживання ще одної моделі, утвореної завдяки механізму білатеральної 

еспансіїї: N + prep + (N + N) – imports of relief goods:  

The main exemption categories concern investment incentives; imports for the 

government, foreign-financed projects, and diplomatic representations; imports of 
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relief goods; and imports for institutions with charitable, cultural, educational, or 

religious purposes [327, p. 216].  

Слід зазначити, що семантичний фокус в утворених структурних 

композитів-термінів міститься в лексемі, яка займає центральну позицію – 

relief. При формальній зміні оболонки ці терміносполуки imported relief goods 

та imports of relief goods залишаються синонімічними саме завдяки незмінному 

семантичному центру. 

Отже, митна служба відіграє важливу роль у торговельних операціях та 

у наповненні державного бюджету, що безпосередньо впливає на особисті 

права і обов’язки громадян, особливо у справах з підробленими товарами. Як 

відомо, такими товарами вважають ті, що порушують права інтелектуальної 

власності. Виявлення підроблених товарів захищає як права споживача, який 

розраховує на отримання якісного оригінального товару, так і авторські права 

виробника. Однак в багатьох країнах, що розвиваються, навпаки, 

застосовують мінімальну митну вартість при оцінюванні імпорту тих товарів, 

які ймовірно можна віднести до підроблених, тим самим завдаючи збитків 

компаніям-виробникам автентичних товарів.  

Таке поняття «підроблені товари» в англомовних текстах митного 

спрямування відбивається шляхом використання термінологічного композита 

fraud-sensitive goods, утвореного за моделлю (N + Adj) + N:  

Many developing countries use minimum values to cope with import valuation 

problems in cases of fraud-sensitive goods and border traffic regulation [327, p. 

167]. Following exit, PSI companies could be retained to assist in dealing with 

fraud-sensitive goods, or in other cases where valuation poses particular problems 

[327, p. 172]. 

У фактологічному матеріалі нашого дослідженні нами також було 

виявлено синонімічне термінологічне словосполучення counterfeit goods до 

термінологічного комплексу fraud-sensitive goods на позначення поняття 

«контрафактні товари», який виступає синонімом до поняття «підроблені 

товари»:  
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Customs is also expected to play an active role in protecting society and 

national security from cross-border movements of prohibited or restricted goods, 

including illicit drugs, counterfeit goods, endangered species, and weapons of mass 

destruction [327, p. 51]. 

Ще достатньо серйозною проблемою для економіки країни є незаконне 

переміщення товарів через державний кордон. Поняття «контрабандні товари» 

в англомовних законодавчих актах, митних кодексах чи в статистичних даних 

митних органів втілюється шляхом використання термінів smuggled goods або 

contraband goods:  

Weapons are taped to truck bodies, drugs are diluted in innocuous chemicals, 

and experienced criminals use different densities to shield smuggled goods [325, p. 

71]. Containers have been and still are routinely misused in order to smuggle drugs, 

contraband goods and even people [326, р. 36].  

Контрабандний товар транспортують нелегальними способами і 

контрабандисти чим далі знаходять найвигадливіші схованки для перевезення 

таких товарів, фіксуючи зброю на кузовах вантажівок чи розбавляючи 

наркотики нешкідливими хімікатами. Ідентифікацію контрабандних товарів з 

нелегальними знаходимо при вербалізації цього поняття шляхом 

використання синонімічних термінологічних одиниць, як от illegal goods, illicit 

goods:  

Border agencies must therefore analyze all such policy objectives to create an 

effective and efficient system of regulatory control that facilitates legitimate trade 

and travel while providing a barrier and disincentive to the entry of illegal goods 

and travelers [325, p. 99].  

Container scanning equipment can increase the number of consignments that 

receive customs attention without causing undue delay, and can identify illicit goods 

[327, p. 278]. 

З метою запобігання ввезенню нелегальних товарів в пунктах пропуску 

через митний кордон впроваджують сучасні технології перевірок вантажу: If 

the legal tasks of participating authorities are not merged, the fact that they are 
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gathered into a single unit and follow the same training enables an inclusive analysis 

of risk, which increases the detection of illicit goods, be it drugs, strategic goods, 

high excise products, protected timber or endangered wildlife, and even stolen motor 

vehicles (WCO news, October, 2019).  

The WCO also supports an initiative aiming at forging partnership with 

freight forwarders, logistics companies, land, air and sea carriers, including 

passenger airlines, who are being abused by traffickers in wildlife who depend on 

them to smuggle illicit goods from source areas to market destinations (WCO news, 

February, 2017). 

У процесі з’ясування особливостей семантичних відносин в межах 

термінологічного поля митної справи слушним виявилося і спостереження 

стосовно використання антонімічних термінів до поняття «нелегальні товари». 

У досліджуваному фактичному матеріалі на позначення поняття «законні 

товари» поширено вживаються такі термінологічні словосполучення, як 

legitimate goods та licit goods у ролі антоніма до illicit goods. Термінологічного 

словосполучення legal goods, яке виступало б антонімом до illegal goods, не 

було виявлено.  

Задля обліку руху законних товарів та з метою сприяння переміщенню 

таких товарів фахівцями митної справи були запропоновані певні технології 

контролю, як-от перевірка штрих-коду та виявлення тегів радіочастотної 

ідентифікації:  

Barcode and radio frequency identification (RFID) tags will be further 

developed to track and trace legitimate goods [325, p. 117].  

Following the adoption of the “Resolution on Security and Facilitation of the 

International Trade Supply Chain” in June 2002, a Task Force composed of 

Customs experts working in close collaboration with other international 

stakeholders in international trade, began to develop common solutions designed to 

ensure targeted controls and facilitate the movement of licit goods [326, р. 60]. 

Зрозуміло, що окрім виявлення незаконних дій суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, працівники митних органів перевіряють так 
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звані небезпечні товари, які можуть становити значний ризик для здоров’я 

людини та можуть завдати шкоди навколишньому середовищу. Поняття 

«небезпечні товари» актуалізуються терміносполукою dangerous goods.  

Без сумніву, такий товар вимагає особливої уваги та спеціальних умов 

при перевезенні. З огляду на це, перевізники мають дотримуватися основних 

принципів та рекомендацій щодо пакування, маркування та складування 

небезпечних товарів:  

Adopted in 2002 and effective 1 January 2004, these amendments rendered 

inter alia the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code mandatory. 

The IMDG Code sets forth basic principles and offers detailed recommendations for 

the packing, marking, labelling and stowage of dangerous goods, as well as the 

necessary segregation and handling of substances, materials and articles and their 

transport by sea [326, р. 115].  

Крім того, товари з підвищеним рівнем небезпеки вимагають особливого 

поводження й пильної уваги від самих перевізників. У зв’язку з цим навіть на 

міжнародному рівні існують певні угоди й домовленості про міжнародні 

перевезення таких товарів будь-яким транспортом. Безумовно, такі заходи 

вказують і на високий рівень відповідальності працівників митної служби при 

роботі з небезпечними товарами, що пояснює високу частотність вживання 

термінологічного сполучення dangerous goods у назвах вантажно-супровідної 

документації:  

International carriage of dangerous goods by rail, road, and inland 

waterways is regulated respectively by Regulations concerning the International 

Carriage of Dangerous Goods by Rail (RID), European Agreement concerning the 

International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR), and European 

Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland 

Waterways (ADN) [326, р. 118]. 

Зазначимо, що синонімічним терміном до терміносполуки dangerous 

goods на позначення поняття «небезпечні товари» виступає термінологічна 

одиниця hazardous goods. Поряд з поняттям «небезпечні товари» нами були 
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зафіксовані і випадки вживання понять «заборонені товари», «товари 

обмеженого доступу». Свою вербалізацію вони знайшли в нерозривному 

термінологічному словосполученні – prohibited and restricted goods:  

Certain number of goods that are temporarily not subject to De Minimis 

includes goods in list of prohibited and restricted goods stated in the Sub-degree 

209 ANK.BK dated December 21st, 2007 with the absolute prohibition treatment 

and sensitive goods and goods which can potentially affect public order and security 

such weapons, explosives, military equipment, drug, drug compositions, and other 

hazardous goods [334, p. 58].  

З огляду на те, що небезпечні товари включають в себе все те, що може 

потенційно впливати на безпеку суспільства, а саме: зброя, вибухова речовина, 

військова техніка, наркотики, то при завантаженні перевізники вимагають 

письмову декларацію, яка засвідчує чи правильно товари класифіковані, 

запаковані, маркіровані і, взагалі, чи підходять вони для транспортування:  

It is essential that any exporter shipping hazardous goods makes a written 

declaration certifying that the goods are properly classified, packed, marked and 

suitable for carriage [343, p. 245].  

З поняттями «небезпечні товари» і «товари високого ризику» пов’язано 

й поняття «небезпечні товари, що можуть завдати суттєвих наслідків». До 

таких наслідків відносяться і техногенні катастрофи, і навіть крадіжки в 

процесі їх перевезення. Вербалізатором цього поняття виступає 

термінологічний комплекс high-consequence dangerous goods, до складу якого 

входить композит high-consequence та термінологічне сполучення dangerous 

goods. Сам комплекс high-consequence dangerous goods утворюється за 

моделлю (Adj+N)+Adj+N, слідуючи принципу двоетапної препозиційної 

білатеральної експансії ключового терміну goods.  

Семантичний центр структурно складного композита-терміна 

зосереджений в компоненті dangerous. Ця термінологічна одиниця була 

приєднана до ключового терміну на першому етапі препозиційної 

білатеральної експансії, за яким йшов другий етап з приєднанням композиту 
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high-consequence, який виконує описову функцію до утвореної 

терміносполуки dangerous goods:  

The RID/ADR/ADN Joint Meeting is considering new security provisions 

including: For the “high-consequence” dangerous goods (which include gasoline 

in tank-vehicles), security plan to be developed by consignor, carrier and all other 

participants in the transport operation, and application of measures to prevent theft 

[326, р. 118-119].  

The IRU (International Road Transport Union) is also developing a 

“Standard Security Plan”, to help transport operators to fulfil the new rules’ 

requirement for them to develop a security plan when transporting “high 

consequence dangerous goods” [326, р. 121].  

Також існує категорія стратегічних товарів як різновид небезпечних. 

Найчастіше до таких товарів відносять озброєння, устаткування, технічні та 

технологічні розробки, експорт яких обмежений або заборонений з метою 

запобігання шкідливим наслідкам у випадку їх переміщення. Втілюється 

поняття «стратегічні товари» терміносполукою sensitive goods:  

Certain number of goods that are temporarily not subject to De Minimis 

includes goods in list of prohibited and restricted goods stated in the Sub-degree 

209 ANK.BK dated December 21st, 2007 with the absolute prohibition treatment 

and sensitive goods and goods which can potentially affect public order and security 

such weapons, explosives, military equipment, drug, drug compositions, and other 

hazardous goods [334, p. 58]. 

Слід зазначити, що в ході дослідження було виявлено багатозначність 

термінологічного словосполучення sensitive goods. Так, в наведеному вище 

прикладі цей термін було вжито на позначення поняття «стратегічні товари». 

Однак шляхом використання терміносполуки sensitive goods може втілюватися 

і поняття «специфічні товари», тобто ті, що вимагають особливого 

поводження з інших причин, ніж з тих про які ми говорили вище.  

Зауважимо, що до категорії таких специфічних і одночасно стратегічно 

важливих товарів, крім військової техніки, ліків та наркотичних засобів, ще 
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відносять національні скарби для тимчасових експозицій в інших містах чи 

країнах. Під національними скарбами, звісно, розуміють стародруки, 

рукописні документи, нумізматику, колекції живопису, графіку та інші 

артефакти, які є унікальними у своєму роді і неоціненними.  

Саме тому переміщення усіх специфічних товарів стратегічного 

призначення потребує спеціального контролю з метою запобігання 

привласненню чи перепродажу таких товарів в цілях власного збагачення або 

з метою уникнення наслідків їхнього неконтрольованого використання. До 

того ж стратегічні перевезення стосуються відходів, витік яких може 

негативно впливати на екосередовише.  

Нерідко такі товари отримують статус “заборонених” товарів. Поняття 

«товари обмеженого доступу» в досліджуваному матеріалі втілюється шляхом 

використання термінологічного сполучення restricted goods. Також 

спостерігаємо вживання ад’єктива sensitive в якості конкретизуючої функції 

до цього поняття:  

Restricted goods may be highly sensitive (military equipment, national 

treasures). They may require special control to prevent diversion for unregulated 

use (medicines, ingredients in illegal drugs). Or they may be prohibited entirely, 

with the exception of certain legal uses (narcotics, waste). By licensing trade in 

restricted goods, government agencies can set strict conditions on traders – and can 

hold traders accountable for meeting them [325, p. 169]. 

Слушним вважаємо спостереження стосовно вживання ад’єктива 

sensitive в складних термінологічних комплексах. В процесі аналізу було 

з’ясовано функціональні та структурно семантичні особливості композита, до 

складу якого входить ад’єктив sensitive. Аналіз засвідчив, що в таких 

композитах, утворених за моделлю N + Adj, функції другого компоненту як 

семантичного центру набувають більш конкретики і відтінюють значення 

іменника. Нами також було виявлено інші композити з ад’єктивом sensitive в 

постпозиції.  
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Серед таких композитів виокремимо наступні: time-sensitive, 

temperature-sensitive, heat-sensitive, freeze-sensitive, humidity-sensitive. Усі 

структурно складні утворення входять до термінологічних комплексів на 

позначення різних товарів, що є чутливими до якоїсь з вищеперерахованих 

ознак, вираженою першим компонентом композиту. Саме поняття «товари» 

передається термінологічними одиницями goods або products. Варто 

зауважити, що ономасіологічною базою вказаних композитів, утворених за 

моделлю N + Adj, є другий компонент.  

В нашому випадку це ад’єктив sensitive, який і виступає семантичним 

ядром, в той час як перший компонент характеризує центрове значення, тобто 

виступає ономасіологічною ознакою до другого. В зазначених вище 

композитах це лексичні одиниці time, temperature, heat, freeze, humidity, які 

являють собою ті ознаки, до яких дані товари або продукти є чутливими.  

Так, терміносполукою time-sensitive goods позначається широке коло 

товарів, скажімо, продовольчі товари, сільськогосподарська продукція, квіти, 

ліки, текстильні вироби і навіть електроніка. Тоді як інші термінологічні 

сполучення, значення яких звужено завдяки першому компоненту складного 

слова (temperature-sensitive products, temperature-sensitive goods, heat-sensitive 

products, freeze-sensitive products, humidity-sensitive products), 

використовуються на позначення тільки продовольчих товарів або 

фармацевтичних препаратів.  

Розглянемо приклад з композитом time-sensitive у складі 

термінологічного словосполучення time-sensitive goods на позначення поняття 

«товари, чутливі до часу». Такі товари займають окрему нишу в переліку 

експедиторських послуг оскільки нагальною проблемою під час їх 

перевезення виступає саме своєчасність доставки товару в пункт призначення.  

Багато чинників, в тому числі і довготривалі митні процедури, можуть 

суттєво впливати на процес транспортування, тим самим затримуючи товар на 

кордонах чи митних складах, що потенційно знижує прибуток імпортерів або 

експортерів. Тобто часові затримки у розмитненні товару можуть зменшувати 
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обсяги торгівлі товарами, чутливими до часу, наприклад, швидкопсувними 

сільськогосподарськими продуктами:  

It follows that time delays may also affect the composition of trade, 

disproportionately reducing trade in time-sensitive goods, such as perishable 

agricultural products [325, p. 82].  

Взагалі, продукція харчової промисловості, особливо з коротким 

терміном зберігання, вже сама по собі вважається такою, що вимагає 

своєчасного постачання. Саме тому в англійській мові знаходить вербальне 

втілення поняття «продукти, чутливі до часу» термінологічною сполукою 

time-sensitive products, яка виступає синонімічним варіантом до вже згаданого 

терміна-композита time-sensitive goods, де терміноодиниця goods замінюється 

синонімом products, звужуючи семантичне наповнення терміносполуки, адже 

мова йде тільки про продукти.  

Слідуючи принципу препозиційної білатеральної експансії, додавання 

нетермінологічної одиниці highly до термінологічної комбінації підкреслює 

невідкладність в їх поставці до кінцевого споживача:  

The dairy industry in the Kyrgyz Republic is a good example of the relation 

between logistics services and trade in highly time-sensitive products [339, p.20].  

In some developing countries the time for administrative procedures related 

to exports and imports alone prevents local manufacturers from exporting time-

sensitive products [339, p. 4].  

За визначенням економістів-експертів, в країнах, що розвиваються, 

здійснення експортних операцій потребує більш часу. Тому менш ймовірно, 

що компанії-виробники товарів, чутливих до часу, стануть експортерами, а ті, 

що експортують свою продукцію, мають невисокий рівень експортної 

потужності оскільки тривале митне оформлення перешкоджає місцевим 

виробникам експортувати такі товари. Так, затримка навіть в один день 

знижує експорт товарами, чутливими до часу, у порівнянні з товарами, що не 

є чутливими до часових параметрів.  
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Отже, слід зазначити, що поняття «товари, чутливі до часу» має свій 

антонім – поняття «товари, нечутливі до часу». Актуалізується це поняття 

шляхом використання термінологічного сполучення time-insensitive goods. 

Префіксальний же формант із заперечним значенням in- приєднується до 

семантичного ядра термінологічного комплексу ад’єктиву sensitive:  

One day’s delay reduces a country’s relative exports of time sensitive to time-

insensitive goods by 6 percent. Investigating the validity of these propositions using 

firm level data for 64 developing countries, one study finds that, in countries where 

more time is needed to export, firms in time sensitive industries are less likely to 

become exporters – and those firms that do export have lower export 

intensities [325, p. 82].  

Проілюстровані приклади свідчать про те, що більшість країн через 

недосконалість митних режимів уникають експорту товарів, чутливими до 

часу, і навіть уникають транзитних перевезень своєю територією. Однак з 

товарами, що не є чутливими до часу, такі митні операції виявляються 

сприятливішими, особливо за умови купівлі ваучерів, які гарантують швидші 

оформлення:  

On African corridors the comprehensive guarantee may cost as much as 0.25 

percent or even 0.5 percent of the value of the goods for each country crossed. 

Voucher guarantees, adequate for occasional operators, avoid this problem, as they 

are not time sensitive – but typically they cost more [325, p. 289].  

Зауважимо, що в наведеному прикладі поняття «товари, нечутливі до 

часу» відбивається шляхом використання термінологічної одиниці goods в 

якості підмета, представленого займенником they і додавання заперечної 

частки not до присудка, тобто not time sensitive. 

В сучасних умовах поширення торговельно-економічних відносин все 

ширший асортимент товарів стає чутливим до часу, оскільки відбувається 

розповсюдження сучасного управління ланцюгами поставок у виробництві та 

роздрібній торгівлі. Трудомісткі товари, такі як одяг або побутова електроніка, 

стають все більш чутливими до часу, і багатьом країнам, що розвиваються, 
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бажано скоротити терміни постачання таких товарів аби залишатися 

конкурентоспроможними в цих секторах:  

Labour intensive products such as clothing and consumer electronics are 

increasingly time-sensitive and many developing countries urgently need to shorten 

lead time in order to stay competitive in these sectors [339, p. 4].  

На окрему увагу заслуговують фармацевтичні препарати, що є 

чутливими не тільки до часових параметрів, але й до температурних режимів. 

Безсумнівно, якщо така продукція не перевозиться в належних умовах і не 

постачається у визначений термін, то вона вже не відповідає своєму 

призначенню і навіть може завдати шкоди здоров’ю людини при її 

застосуванні. Тому з метою збереження лікувальних властивостей від впливу 

негативних зовнішніх факторів імпортувати та експортувати термочутливу 

фармацевтичну продукцію слід в спеціальних контейнерах.  

Втілення поняття «фармацевтичні продукти, чутливі до часі та 

температури» в англомовних документах митного спрямування відбувається 

шляхом використання цілого термінологічного комплексу time- and 

temperature-sensitive pharmaceutical products. В даному комплексі 

спостерігаємо утворення композиту time- and temperature-sensitive, 

семантичною базою якого виступає ад’єктив sensitive, а в якості уточнюючого 

значення вживаються дві лексичні одиниці time та temperature, поєднані 

сполучником and:  

Time- and temperature-sensitive pharmaceutical product (TTSPP) which, 

when not stored or transported within predefined environmental conditions and/or 

within predefined time limits, is degraded to the extent that it no longer performs as 

originally intended [336].  

Також нами було зафіксовано вживання абревіатурного варіанту 

складного за структурою термінологічного утворення time- and temperature-

sensitive pharmaceutical products – TTSPPs. Абревіацію цієї терміносполуки 

TTSPPs можна частіше зустріти в нормативно-технічній документації, митних 

конвенціях та міжнародних правилах перевезення товарів. Використання саме 
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абревіатури пояснюємо прагненням до якнайбільшої інформативності в 

умовах інформаційної компресії:  

In cases where TTSPPs are to be air-freighted, the package(s) should be 

labelled using the standard International Air Transport Association (IATA) time and 

temperature-sensitive symbol, in accordance with the conditions outlined in Chapter 

17 of the IATA Perishable Cargo Regulations [336]. 

Як було вже зазначено вище, поняття «товари, чутливі до часу» включає 

в себе і поняття «швидкопсувні товари». Вербалізація цього поняття 

відбувається шляхом використання термінологічного словосполучення 

perishable goods. Зрозуміло, що швидкопсувні товари потребують спеціальних 

умов складування та максимальної швидкості під час здійснення їхнього 

транзитного переміщення або під час митного контролю у пунктах пропуску:  

When scheduling examinations, priority shall be given to the examination of 

live animals and perishable goods and to other goods that Customs accept are 

urgently required [327, p. 59]. Perishable goods need maximum speed of transit and 

often special stowage [343, p. 212].  

Transport companies need to know when and why a container is opened to 

preserve perishable goods and to ensure truck drivers do not transport illegal goods 

or people (WCO news, October, 2018).  

Operational measures to speed up border crossing procedures for goods, 

particularly for urgent consignments, such as live animals and perishable 

goods [333, p. 22].  

В англомовних тематичних розділах з питань митного оформлення 

товарів такої категорії зустрічаємо декілька синонімічних варіантів 

термінологічного сполучення perishable goods: perishable commodities, 

perishable products, perishable produce, perishable foodstuffs.  

Усі термінологічні словосполучення знайшли своє втілення в 

англомовній митній документації:  
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Ineffective transit operations reduce opportunities to enter markets for goods 

which are sensitive to delay, such as perishable products or goods produced in 

global supply chains [347, p. 11-12].  

The fresh air exchange system in a reefer container which removes harmful 

gases from reefers carrying sensitive perishable commodities [285, p.17].  

However, the movement of some types of goods should be allowed outside 

working hours, notably in the case of perishable produce [333, p. 101]. 

Перший компонент зазначених терміносполук, представлений 

термінологічною одиницею perishable, є незмінним, що свідчить про 

утримання семантики саме в цій одиниці. Другий компонент репрезентовано 

синонімічними термінологічними одиницями. Якщо вдатися глибше у 

порівняння семантики синонімів, то виявимо, що термінологічні 

словосполучення perishable goods, perishable commodities, perishable products 

виступають синонімічними термінами у ролі загального поняття 

«швидкопсувні товари», до яких входять не тільки харчові продукти.  

Проте, термін perishable foodstuffs вживається, коли мова йде про 

продукти харчування із специфічними вимогами щодо їх транспортування, а 

саме температурного режиму та термічного стану, особливо під час 

міжнародних перевезень:  

European Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs 

to which the UK is a signatory. It sets specified temperature conditions and 

standards of thermal efficiency for the movement of prescribed perishable 

foodstuffs on international journeys. Not currently applicable for UK domestic 

transport of such foods [294, p. 15]. 

До вищезазначеного синонімічного ряду віднесемо і компресований 

варіант поняття «швидкопсувні товари», відображений в англійських фахових 

текстах терміном perishables, який своїм семантичним наповненням виступає 

синонімом до терміна perishable foodstuffs:  

Similarly, cotton can rust, fishmeal ferment, concrete set and perishables go 

off, all of which must be managed by the exporter [343, p. 306]. Examinations should 
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be prioritized to allow precedence to live animals and perishables (RKC, Chapter 

3, Standard 3.34) [333, p. 97]. 

Останнім часом все більш глобального значення набуває питання 

захисту навколишнього середовища. Саме тому ефективний контроль 

транскордонного руху усіх товарів виступає запорукою у боротьбі з 

екологічними злочинами, як на національному, так і на міжнародному рівні. 

Під екологічними злочинами розуміють користування або торгівлю 

природними ресурсами, які перебувають під державним захистом, а також 

нелегальну торгівлю екологічно небезпечними товарами. До категорії таких 

товарів відносять заборонені або обмежені у використанні токсичні хімічні 

речовини, небезпечні відходи, озоноруйнівні речовини, вимираючі види 

флори, фауни та живі генетично модифіковані організми.  

Вище ми вже говорили про так звані небезпечні товари (dangerous goods, 

hazardous goods) або такі, що можуть завдати суттєвих наслідків (high-

consequence dangerous goods). Нагадаємо, що до таких товарів, крім хімікатів 

та токсичних відходів відносять ще наркотичні лікарські засоби та військове 

устаткування. Екологічно ж небезпечні товари визначають як екологічно 

чутливі для екосистем і для здоров’я людини через їх небезпечні якості, які 

можуть мати негативний вплив на біологічне різноманіття.  

Саме тому ризики, пов’язані з екологічно небезпечними товарами, 

можуть нести в собі неминучі наслідки. На нашу думку, такі товари 

виокремлюють в окрему категорію задля повноцінного оцінювання ризиків, 

пов’язаних з їх перевезенням. Зазначимо, що інколи такий товар виступає 

об’єктом злочинною діяльності. Транспортування цих товарів контролюються 

згідно багатостороннім екологічним угодам. За даними однієї з таких угод, а 

саме ініціативи “Зелена Митниця” (“Green Customs Initiative”) [331, 332], такий 

вид злочинної діяльності приносить кримінальним організаціям 20-30 

мільярдів доларів США на рік. 

В англомовних митних конвенціях, угодах та положеннях знаходимо 

вербалізацію поняття «екологічно чутливі товари» шляхом використання 
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полікомпонентного термінологічного словосполучення environmentally 

sensitive commodities:  

Increasingly, border control involves intercepting environmental crime. 

According to the “Green Customs Initiative”, this form of crime earns criminal 

organizations an estimated 20-30 billion United States dollars annually. 

Environmental crime involves exploiting and trafficking protected natural resources 

and illegal trade in “environmentally sensitive” commodities such as 

ozonedepleting substances, toxic chemicals, hazardous wastes, endangered species 

or living-modified organisms. The Green Customs Initiative (see UNEP, 2008) was 

established to prevent illegal trade in environmentally sensitive commodities, while 

allowing legitimate trade in the same to prosper [333, p. 93]. 

Виходячи з компонентів вказаної терміносполуки, можемо 

стверджувати, що значення усього термінологічного комплексу було 

розширено за рахунок додавання уточнюючого компонента, а саме 

прислівника environmentally до термінологічного словосполучення sensitive 

commodities, яке позначає поняття «чутливі товари». Слідуючи механізму 

препозиційної білатеральної експансії, зазначимо, що семантичний фокус 

змістився саме з ад’єктива sensitive на прислівник environmentally, тим самим 

доповнюючи і розширюючи семантичне навантаження усієї утвореної 

терміносполуки environmentally sensitive commodities. 

На відміну від інших розглянутих вище композитів, в складі яких 

препозиційним компонентом виступав субстантив (time-sensitive goods, 

temperature-sensitive products), в термінологічному сполученні environmentally 

sensitive commodities в якості такого компоненту вживається прислівник, що, з 

одного боку, унеможливлює утворення складної лексичної одиниці з 

повноцінними характеристиками, притаманними композитам, а, з іншого 

боку, прислівник, що виступає ознакою до наступного прикметника, 

підкреслює різнобічність зв’язків між структурними компонентами в 

словосполученнях.  
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3.3. Засоби актуалізації основних понять 

понятійного поля МИТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 

Вантажна митна декларація виступає основним документом при 

перевезенні товарів через державний кордон країни. В цій декларації містяться 

відомості про товари та мету їх переміщення. Своєчасне надання вантажної 

декларації митним органам є обов’язковою умовою допуску товару до процесу 

розмитнення оскільки зазначена інформація необхідна для здійснення митного 

контролю, митного оформлення, ведення митної статистики, а також для 

нарахування митних платежів. В деяких країнах, наприклад в Сполучених 

Штатах Америки, митні адміністрації вимагають від морських перевізників 

надання вантажної митної декларації за 24 години до завантаження товару на 

судна в іноземних портах. До того ж декларація завчасно пред’являється як на 

імпортовані товари, так і на транзитні перевезення.  

Вербалізація поняття «вантажна митна декларація» в англомовних 

фахових текстах відбувається шляхом вживання термінологічного 

сполучення, утвореного за бінарною моделлю N + N, cargo declaration:  

Effective December 2, 2002, maritime carriers and electronically-enabled 

NVOCCs must submit a cargo declaration 24 hours before cargo is laden aboard a 

vessel at a foreign port outside the United States. The cargo declaration must be 

submitted for containers destined for the United States as well as for non-US 

destination containers loaded onto vessels calling at US ports [326, р. 119-120].  

Синонімом до поняття «вантажна митна декларація» можна вважати 

поняття «товарна декларація». В товарній декларації містяться відомості 

стосовно вартості та кількості товарів, які фіксуються у процесі інспекції 

перед їх відвантаженням. Цей документ підтверджує законність угоди між 

учасниками зовнішньоекономічної діяльності, а також законність ввезення чи 

вивезення товару органами митного контролю.  
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Англомовне відбиття поняття «товарна декларація» репрезентовано 

термінологічним бікомпонентним сполученням goods declaration, яке 

знаходимо в фахових текстах митного спрямування:  

In pre-shipment inspection regimes, shipments are inspected before export to 

establish factors such as value or quantities. This is then used as a basis for the 

goods declaration upon import [333, p. 100]. Identifying the ultimate exporter and 

consignee of the goods is generally quite easy, as it should be listed on the goods 

declaration (WCO news, February, 2020). In some countries, requirements on 

goods declarations and reporting are relaxed, and Customs sometimes has limited 

access to the cargo management system of the FZ operating body (WCO news, 

June, 2020). 

Окремо варто зазначити й іншу графічну репрезентацію вищезгаданої 

терміносполуки goods declaration. В різних англійськомовних митних 

документах поняття «декларація на товари» іноді представлено 

терміносполукою Goods declaration. Вживання великої літери конкретизує 

зміст декларації та дозволяє пригорнути увагу до її значущості серед інших 

документів, які надаються при митному оформленні товарів:  

In the Customs transit procedure, the status of authorized consignor or 

consignee requires certain additional information when drawing up or discharging 

the Goods declaration [347, p. 44]. A copy of the Goods declaration is returned to 

the control office within the time limit set by the agreement (e.g. the following 

working day) [347, p. 7]. 

Експерти з економічних питань вважають, що певні різновиди товарної 

декларації виступають в якості привілей для уповноважених економічних 

операторів. Відповідно до угоди про спрощення процедур торгівлі, статус 

уповноваженого економічного оператора як найвищий ступінь довіри митної 

служби до компанії надається надійним підприємствам з високим рівнем 

відповідальності ведення обліку, фінансової спроможності та з належними 

стандартами безпеки. Таким підприємствам може бути дозволено подавати 
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товарну декларацію раз на місяць, зазначивши в ній всі ввезені та вивезені за 

цей період товари.  

Поняття «щомісячна товарна декларація» вербалізується 

полікомпонентним термінологічним словосполученням monthly goods 

declaration, утвореного завдяки механізму білатеральної експансії, в данному 

випадку препозиційної, шляхом додавання лексичної одиниці monthly до 

широко вживаного терміноголічного сполучення goods declaration:  

For example, a monthly goods declaration can be submitted, containing all 

the imports and exports in the respective month [333, p. 105]. 

Інший вид митної декларації, а саме остаточну товарну декларацію 

уповноваженим економічним операторам дозволено подавати пізніше, коли 

імпортовані товари вже пройшли процедуру розмитнення. Поняття «остаточна 

товарна декларація» втілюється шляхом використання полікомпонентного 

термінологічного сполучення final goods declaration, утвореного за тим же 

принципом приєднання ад’єктива final до готової терміносполуки goods 

declaration за моделлю N + N:  

For authorized traders (Chapter 3, Standard 3.32), such as those traders 

participating in an AEO programme, the release of the goods can be against the 

provision of a small amount of information, with the trader being required to provide 

a final goods declaration later [333, p. 105]. 

У процесі митного оформлення товарів та визначення їхньої митної 

вартості працівники пунктів пропуску на митниці мають справу з митними 

деклараціями. Робота з митною декларацією включає в себе визначення 

вартості товарів, застосування вірної тарифної ставки, визначення статусу 

товарів, звільнених від оподаткування.  

Актуалізація поняття «митна декларація» відбувається шляхом 

використання бінарної терміносполуки customs declarations:  

Processing customs declarations requires that customs determine the value 

of goods, the applicable tariff rate, and exemption status [325, p. 320].  
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Крім зазначеного термінологічного сполучення, що вербалізує поняття 

«митна декларація», вважаємо за доцільне виокремити інший графічний 

варіант вживання вищезгаданої терміносполуки – Customs declarations. 

Написання першого компоненту з великої літери пояснюється саме таким 

способом втілення поняття «митний» в загальновживаній англійській мові 

задля розмежування із множиною слова custom (звичай):  

It allows Customs administrations and traders to handle most of their 

transactions via the Internet, from cargo manifests and transit documents to 

Customs declarations [333, p. 180]. 

У процесі аналізу в англомовній фаховій документації нами також було 

зафіксовано усічений варіант термінологічного словосполучення Customs 

declaration. Тобто, коли мова йде про саме митне оформлення та інші митні 

процедури, відбувається економія мовних засобів і втрачається доцільність 

вживання термінологічної лексеми Customs до базового терміна – declaration:  

Simplifying somewhat, one may say that customs clearance procedures 

comprise taking control of goods that traders intend to bring across the border, 

processing declarations, obtaining payment on duties and taxes, releasing the 

goods, and undertaking a postclearance audit [325, p. 320]. 

З огляду на синонімічне розмаїття серед термінів, що втілюють різні 

види декларацій, виокремимо термінологічне сполучення entry declaration. Ця 

термінологічна одиниця одночасно виступає синонімічним терміном до 

терміносполук customs declaration, goods declaration. Перший компонент 

(entry) своєю семантичною наповненістю вказує на документ, який 

першочергово має надаватися митним органам з метою застосування певних 

превентивних заходів при в’їзді до країни або при імпорті товару:  

In the past, many customs administrations performed most of their preventive 

operations as goods arrived at seaports, airports, and land borders, based upon an 

entry declaration made at the time of importation [327, p. 265]. 

З іншого боку, паперові декларації вже залишаються в минулому і їх 

замінює електронне декларування. Така модернізація в роботі митниці завдяки 
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використанню новітніх інформаційних технологій суттєво спрощує митне 

оформлення товару і виступає заохочувальним фактором для багатьох 

учасників зовнішньоекономічної діяльності. В англомовних текстах митного 

спрямування поняття «електронна декларація» вербалізується шляхом 

вживання ад’єктивної терміносполуки electronic declaration:  

The switchover to electronic declarations largely depends on foreign trade 

operators and their interest in using new information and communications 

technology [333, p. 177].  

Синонімічною термінологічною одиницею до терміносполуки electronic 

declaration виступає термінологічне сполучення Internet declaration, утворене 

за самою поширеною в англійській мові моделлю N + N. Зазначимо, що 

субстантив Internet графічно подається з великої літери за правилами 

написання власних назв з великої літери: Today, Internet declarations are used 

by more than 20 per cent of foreign trade operators. [333, p. 177].  

Характерною ознакою електронної митної декларації є декларування 

товару саме в режимі реального часу. Онлайн декларація містить у собі 

електронний підпис разом з переліком документів, необхідних для здійснення 

митного оформлення товару в режимах імпорту, експорту або транзиту. 

Актуалізується поняття «онлайн декларація» шляхом використання 

термінологічного словосполучення online declaration: The way electronic 

customs declarations work can be summarized as follows. An online declaration, 

complete with an e-signature and an inventory of documents is 

submitted [333, p. 177]. 

З точки зору диференціації змісту декларацій визначимо імпортну, 

експортну та транзитну декларації. Зрозуміло, що кожна з них має свою певну 

функцію і оформлюється окремо від інших двох. Поняття «імпортна 

декларація» втілюється терміносполукою import declaration. В деяких 

державах-членах Європейського союзу в пунктах пропуску не вимагають 

негайного пред’явлення імпортної декларації при ввезені товарів з інших країн 
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Євросоюзу: Goods which enter the UK from another member state actually require 

no immediate import declaration [343, p. 271]. 

В окремих англійськомовних текстах митного спрямування нами було 

зафіксовано вживання синонімічного варіанту бікомпонентного 

термінологічного сполучення import declaration – import entry. Незмінним 

компонентом в синонімічній терміносполуці залишається компонент у 

препозиції – import як ознака суті декларації. Щодо постпозиційного 

компоненту термінологічної сполуки варто звернути увагу на те, що в 

загальновживаній мові лексема entry має значення “вступ, в’їзд”. Водночас у 

фаховій мові цей монокомпонентний термін набуває властивостей 

спеціалізованої лексики, а саме лексики митного спрямування із значенням 

«митна декларація».  

Доцільність застосування синонімічної термінологічної одиниці import 

entry вбачаємо в необхідності уникати тавтології в межах одного речення і в 

наданні стилістичної багатогранності тексту: The separation of the import 

declaration from export and transit is very common, as the importer often lodges 

the import entry prior to the arrival of the goods [343, p. 261]. 

В деяких країнах при ввезенні товару вимагають консульський інвойс, 

який подається в дипломатичне представництво країни-імпортера для 

затвердження проти сплати консульського збору. Цей документ складається 

на затверджених експортерами бланках та засвідчуються консулом країни 

імпортера. В консульському інвойсі зазначається ціна товару і вартість усієї 

партії товару. Поняття «консульський інвойс» вербалізовано 

терміносполукою consular invoice: Some countries still require consular invoices 

that must be obtained in the exporting country from the consulate of the destination 

country [326, р. 111]. 

До митних документів, необхідних при перетині кордону, також 

зараховують санітарний та фітосанітарний сертифікати, які засвідчують 

відсутність шкідливих організмів в продуктах. Ці документи вимагаються 

країнами-імпортерами при експорті свіжих фруктів, овочів та інших продуктів 
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рослинного походження, риби, живих тварин оскільки на експортерів 

покладається відповідальність у забезпеченні дотримання санітарних та 

фітосанітарних умов з метою не завдати шкоди споживачам.  

Актуалізується поняття «санітарний та фітосанітарний сертифікати» 

шляхом використання полікомпонентної термінологічної сполуки за моделлю 

Adj + conj + Adj + N:  

Sanitary and Phytosanitary Certificate: Sanitary and Phytosanitary 

Certificate (SPS) are often required by importing countries when exporting fresh 

fruits, vegetables, fish, live animal and other products. This certificate certifies that 

the product is free from injurious pests which could damage crops. It is exporter’s 

responsibility to ensure that the Sanitary and Phytosanitary conditions are 

met [334, p. 69]. 

Оформлення транзитної декларації відбувається за спрощеною схемою 

у порівнянні з імпортною. Вербалізатором до поняття «транзитна декларація» 

виступає термінологічне словосполучення transit declaration: The transit 

declaration is a simplified document, such as a road or rail manifest, and should be 

processed in an entirely distinct way from clearance at the border [325, p. 284]. 

При вивезенні товарів в інші країни експортери або експедитори мають 

надати працівникам митних органів експортну декларацію. Вербалізатором 

поняття «експортна декларація» виступає термінологічне сполучення export 

declaration. Зазначимо, що в деяких країнах Євросоюзу експортна декларація 

необхідна для ведення статистики: The exporter, or their agent, would have had 

to complete and present a full export declaration to UK Customs, primarily for 

statistical purposes [343, p. 257]. 

Серед інших товарно-супровідних документів варто виокремити 

вантажний маніфест, в якому наводяться дані комерційного характеру про 

переміщуваний вантаж з вказанням номерів транспортних документів, 

вантажовідправника і вантажоодержувача, маркування товару, кількість та 

вид вантажних місць. З огляду на застосування інформаційних технологій під 

час митного оформлення все частіше вантажний маніфест надається в 
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електронному вигляді, що дозволяє заздалегідь визначити підозрілий вантаж 

для фізичної перевірки, керуючись попереднім оцінюванням ризиків.  

Актуалізацію поняття «вантажний маніфест» в англійськомовній митній 

документації зустрічаємо в бінарному терміні за моделлю N + N: cargo 

manifest:  

Ports and airports often use the same information as the customs service, such 

as freight and cargo manifests [328, p. 44]. 

Upgrading IT and increasing its use significantly have been critical customs 

reform components because they make it possible to establish an automated 

clearance process from submission of the cargo manifest and customs declaration 

to the release of goods [327, p. 114].  

У процесі аналізу нами також було зафіксовано поширене вживання 

синонімічного варіанта терміносполуки cargo manifest в термінологічній 

одиниці shipping manifest, утвореної за моделлю P1 + N. Принципово 

відмінною рисою вантажного маніфесту від іншої товарно-супровідної 

документації є те, що такі маніфести подаються в умовах перевезення вантажів 

водним транспортом. Репрезентована ця відмінність в першому компоненті 

сполуки, в дієприкметнику shipping:  

In theory, transit can be initiated in a port using the information already 

available in the shipping manifest [325, p. 289-290].  

The first phase targets the simplification of procedures for submission of 

shipping manifests [327, p. 141].  

This control is achieved by means of customs documents, such as shipping 

manifests, commercial bills, and shipping documents [328, p. 14]. 

В деяких країнах в пунктах пропуску працівники митної служби 

вимагають у імпортерів свідоцтво про огляд. Такий документ виписується 

компетентним органом і підтверджує те, що описані в ньому товари, були 

перевірені на відповідність національним або міжнародним стандартам згідно 

із законодавством країни, де потрібне проведення огляду, або відповідно до 

положень контракту.  
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Втілення поняття «свідоцтво про огляд» зустрічаємо в спеціалізованій 

літературі з питань ефективного функціонування роботи департаментів митної 

служби шляхом вживання термінологічного словосполучення inspection 

certificate. Наявність цього свідоцтва також засвідчує те, що імпортовані 

товари відповідають товарному опису, а також вірно обраній товарній 

категорії в комерційному інвойсі:  

Some countries and/or importers may require inspection certificates 

certifying that the goods being shipped are in conformity with the goods description 

in the commercial invoice [326, р. 111]. Before releasing the goods, customs verifies 

that the nature and the quality of the goods correspond to what is declared in the 

inspection certificate and that the tariff classification is correct [327, p. 169]. 

Зауважимо, що за митною службою закріплена відповідальність за 

функціонування системи правил визначення походження товару. Тому у 

процесі митного очищення товарів окрім імпортної декларації співробітники 

митних органів також вимагають сертифікат походження товару. Цей 

офіційний документ встановленої форми видається компетентним органом в 

країні експортера і служить підставою для підтвердження країни походження 

товару.  

Відбивається поняття «сертифікат походження товару» шляхом 

використання термінологічного сполучення Certificate of Origin, утвореного за 

моделлю N + prep + N. Сертифікат про походження товару може бути і 

підставою для надання суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності певних 

преференцій та пільг щодо сплати митних зборів в межах «режиму 

найбільшого сприяння» the most favoured nation status або іншого правового 

режиму:  

At the time of carrying out the formalities for exporting the products under 

preferential treatment, the exporter or his authorized representative shall submit a 

written application for the Certificate of Origin together with appropriate 

supporting documents proving that the products to be exported qualify for the 

issuance of a Certificate of Origin [334, p. 63].  



157 
 

В окремих текстах митної термінології термінологічне сполучення 

Certificate of Origin графічно відображається з маленьких літер: For companies 

there is not only the issue of complying with the rules on sufficient processing but 

also the cost of obtaining the certificate of origin, including any delays that arise in 

obtaining the certificate [327, p. 204].  

З наведеного прикладу бачимо, що для компаній суттєвим питанням, 

пов’язаним з оформленням сертифікату походження товару, можуть стати 

витрати на його отримання та непередбачувані затримки у процесі 

оформлення.  

Виокремимо інший варіант репрезентації вищезазначеного 

термінологічного словосполучення: origin certificate: Customs usually has the 

responsibility to check the certificate of origin; customs can also be involved in the 

issuing of origin certificates for local exporters [327, p. 204]. Використання 

терміносполуки origin certificate замість термінологічного сполучення 

прийменникового поєднання certificate of origin вбачаємо у зручній 

синтаксичній організації самої синтагми. Нагадаємо, що згідно правилам 

граматики англійської мови віддієслівний субстантив issuing вимагає 

вживання після себе прийменника of. Заміну моделі N + prep +N (certificate of 

origin) на модель N + N (origin certificate) пов’язуємо з можливістю уникнути 

тавтологічного використання прийменника.  

Основними багатосторонніми міжнародними угодами, що регулюють 

питання митного оподаткування та митні формальності, виступають митні 

конвенції. Однією з головних серед них вважається Кіотська конвенція про 

спрощення та гармонізацію митних процедур з метою прискорення 

зовнішньоторговельного товарообігу. Дотримання положень Кіотської 

конвенції дозволяє авторизованим імпортерам швидше проходити митні 

формальності, що, безумовно, сприяє торгівлі та знімає необґрунтовані 

адміністративні бар’єри.  

Втілення поняття «Кіотська конвенція» знаходимо в термінологічному 

сполученні Kyoto Convention, до складу якого входить назва міста, в якому ця 
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конвенція була підписана та самого терміна Convention, графічно 

представленого з великої літери оскільки назва конвенції вважається власною 

назвою:  

Some customs administrations recognize that a relatively small number of 

taxpayers are responsible for a large share of the total import duties and have 

adjusted their internal operations to provide special services for large taxpayers. 

This is in line with the provisions of the Kyoto Convention that permits “authorized” 

importers to obtain faster release of their cargo; that is, traders that conform to 

certain criteria of transparency and honesty benefit from easier customs procedures, 

with the proviso that post-release audits can be undertaken [327, p. 37].  

У 2006 році набула чинності переглянута Кіотська конвенція, схвалена 

Всесвітньою митною організацією ще в 1999 році. Ця конвенція справила 

великий вплив на розвиток і формування сучасної законодавчої галузі митної 

справи та практику роботи митних служб багатьох країн. Позитивний досвід 

митного контролю, оформлення, очищення та транзиту товарів міститься вже 

в переглянутій Кіотській конвенції. Вербалізатором поняття «переглянута 

Кіотська конвенція» виступає термінологічний комплекс Revised Kyoto 

Convention, утворений за моделлю PII + N + N:  

Best practices with respect to Customs control, processing, clearance and 

transit are found in the Revised Kyoto Convention [333, p. 116].  

This principle reflects the provisions of the Revised Kyoto Convention, which 

was drafted in 1999 and entered into force in 2006, including Standard 3.25 which 

provides that ‘National legislation shall make provision for the lodging and 

registering or checking of the Goods declaration and supporting documents prior to 

the arrival of the goods’ (World Customs Journal, September, 2016).  

Зазначимо, що абревіатурний варіант вживання даного комплексу, а 

саме RKC виявляється досить поширеним в англомовних законодавчих актах, 

законах та кодексах: In addition to legal requirements, the RKC can be used as a 

guide when a country is improving its customs operations or modernizing in order 

to become more strategic [333, p. 116]. 
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Лібералізація міжнародної торгівлі вже давно активізувала ділові 

поїздки промисловців і підприємців до зарубіжних країн з метою просування 

продукції на зовнішні ринки. З часом виникла потреба у врегулюванні 

тимчасового ввезення вантажів до інших держав і на той день вже існувало 

декілька розрізнених міжнародних угод з цих питань. У 1990 році Радою 

Митного Співробітництва було розроблено проект єдиної комплексної 

конвенції про тимчасове ввезення й транзитне перевезення товару з 

урахуванням надання пільгових умов.  

Назву конвенція отримала завдяки місту, в якому була прийнята – 

Стамбульська конвенція. Актуалізується поняття «Стамбульська конвенція» 

шляхом використання термінологічного словосполучення Istanbul Convention:  

The ATA is a system which allows the free movement of goods across frontiers, 

and their temporary admission into a Customs territory with relief from duties and 

taxes. The ATA Carnet system, which is based on the ATA Convention and the 

Istanbul Convention, also contributes to transit procedures [347, p. 32]. 

Поряд з поняттям «Стамбульська конвенція» Istanbul Convention 

актуалізовано й поняття «Конвенція про тимчасове ввезення», яке 

відбивається в термінологічному комплексі Convention on Temporary 

Admission, утвореному за моделлю N + prep + Adj + N:  

The Convention on Temporary Admission defines the ATA system, which 

allows the free movement of goods across borders under a single document and their 

temporary admission into a customs territory with relief from duties and taxes [333, 

p. 20].  

З ілюстрації розуміємо, що Конвенція про тимчасове ввезення дозволяє 

вільне переміщення товару через кордони за наявності єдиного товарно-

супровідного документа. Крім того, тимчасове ввезення товарів на митну 

територію держави-учасниці цієї конвенції підпадає під режим звільнення від 

сплати податків та митних зборів.  

В багатьох англійськомовних митних документах Конвенція про 

тимчасове ввезення Convention on Temporary Admission має синонімічне 



160 
 

втілення в термінологічному комплексі ATA Convention, до складу якої 

входить акронім ATA та субстантив Convention. Релевантним виявилось наше 

спостереження стосовно утворення акроніма, який являє собою комбінування 

початкових літер французького та англійського термінів з однаковим 

значенням – Admission Temporaire/Temporary Admission, тобто маємо 

дублювання інформації. 

Причиною такої нестандартної абревіатури вбачаємо у зручному 

звучанні утвореного скорочення. Вибір французької мови при утворенні цієї 

звукової абревіатури пояснюється правилами французької граматики, а саме 

вживання ад’єктива після субстантиву. Зрозуміло, що при збігу однакових 

приголосних в процесі абревіації залишається одна приголосна.  

Також виокремимо, що в атрибутивній терміносполуці ATA Convention 

акронім ATA виступає у ролі препозиційного компоненту до термінологічної 

одиниці Convention. Утворення цієї терміносполуки відбулось за моделлю N + 

N: The ATA Carnet system, which is based on the ATA Convention and the Istanbul 

Convention, also contributes to transit procedures [347, p. 32]. 

З терміном ATA Convention пов’язане й атрибутивне термінологічне 

утворення ATA Carnet, яке виступає вербалізатором поняття «карнет АТА». 

Карнет АТА або книжка АТА – це уніфікований міжнародний митний 

документ, який використовується замість національних митних документів й 

одночасно служить декларацією на експорт, транзит та імпорт товарів тим 

самим зменшуючи витрати на митні процедури на кожному кордоні.  

В англомовній літературі митної сфери саме поняття «карнет» 

представлено у двох графічних варіантах – з малої та з великої літер: The ATA 

carnet serves as a goods declaration at export, transit and import [333, p. 20]. The 

ATA Carnet replaces national Customs formalities for temporary admission or 

transit, thus saving costs in clearing goods at each border [347, p. 32]. 

Науково-релевантним виявилося наше спостереження стосовно опозиції 

«означений артикль – неозначений артикль» на прикладі термінологічного 

сполучення ATA carnet. Характерною ознакою субстантивності в англійській 



161 
 

мові вважається артикль. Так, функція означеного артикля з терміносполукою 

ATA carnet полягає в ідентифікації саме цього документа серед інших 

документів як такого, що найчастіше використовується бізнес-спільнотою для 

міжнародних операцій, пов’язаних з тимчасовим ввезенням товару. А 

вживання означеного артикля перед іменником document підсилює значення 

індивідуалізації карнета АТА:  

The ATA carnet is now the document most widely used by the business 

community for international operations involving temporary admission of 

goods [333, p. 20]. 

Отже, значення індивідуалізації, яке передається шляхом вживання 

означеного артикля з терміносполукою ATA carnet у вищенаведеному 

прикладі, протиставляється значенню класифікації, що реалізується за 

допомогою неозначеного артикля з тим самим термінологічним сполученням: 

Certain types of goods which are temporarily exported can avoid all Customs 

controls and charges by the use of an ATA Carnet [343, p. 285].  

Як свідчить приклад, неозначений артикль вказує на те, що поняття, 

позначене термінологічною одиницею, а саме поняття «карнет АТА», є 

загальним серед однорідних декларативних митних документів. 

Підтвердження знаходимо на початку речення у словосполученні «певні види 

товарів». Це дає нам підстави вважати, що цей документ визначається як 

важливий серед інших транспортно-супровідних документів.  

Задля узгодження та спрощення адміністративних формальностей в 

галузі міжнародних перевезень вантажів дорожніми транспортними засобами 

у 1975 році в Женеві під егідою Європейської економічної комісії Організації 

Об’єднаних Націй було прийнято багатосторонню угоду під назвою Митна 

конвенція про міжнародні перевезення вантажів із застосуванням книжки 

МДП (міжнародні дорожні перевезення). Зважаючи на те, що самими 

складними митними процедурами вважаються ті, що пов’язані саме з 

транзитними операціями, а не з імпортно-експортними, цим нормативно-
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правовим договором було запроваджено цілу систему міжнародного митного 

транзиту.  

Метою створення такої системи було полегшення міжнародних 

перевезень вантажів на основі встановлення спрощених процедур перетину 

кордонів та міжнародного гарантійного ланцюга. В англійській митній 

документації на позначення такої конвенції про міжнародні перевезення 

вантажів із застосуванням книжки МДП вживається структурно ускладнена 

термінологічна конструкція The Convention on the International Transport of 

Goods under cover of TIR Carnets:  

The Convention on the International Transport of Goods under cover of 

TIR Carnets (TIR Convention) focuses on the international transit system during 

road transportation and is a crucial trade facilitation tool [325, p. 188].  

Зауважимо, що абревіатурні терміни вже давно стали однією з 

характерних рис фахових мов. Завдяки скороченню матеріальної оболонки 

слів зменшується формальний обсяг текстів, в той же час зберігається їх 

інформативна насиченість. В професійній сфері на заміну розгалуженому 

поняттю «Митна конвенція про міжнародні перевезення вантажів із 

застосуванням книжки МДП» вже давно увійшло в ужиток синонімічне 

поняття – «конвенція МДП», яке знаходить свою актуалізацію в 

терміносполуці TIR Convention:  

A feature of the TIR Convention is that the international transit operation is 

covered by a single transit document, the TIR Carnet. Furthermore, the TIR 

Convention establishes an international guarantee chain among Contracting 

Parties, which allows simple access to the required guarantee [347, p. 6]. 

В термінологічному сполученні TIR Convention зустрічаємо 

використання термінів з двох мов: англомовна термінологічна одиниця 

Convention в постпозиції і в ролі препозитивного означення до нього виступає 

акронім TIR, утворений із початкових літер французького словосполучення 

Transports International Routiers (“міжнародні дорожні перевезення”). 

Зрозуміло, англійський варіант термінологічного сполучення на позначення 
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таких перевезень – International Road Transports унеможливлює утворення 

звукової абревіатури для легкої вимови. Водночас специфічна граматична 

функція ад’єктива у французькій мові дозволяє постпозитивне розташування 

(International) відносно субстантива (Transports), що розширює варіативність 

виникнення зручних для вимови скорочень, тим самими прискорюючи 

передачу професійної інформації та підвищуючи ефективність комунікації.  

Характерною рисою конвенції МДП є те, що для здійснення 

міжнародних транзитних операцій потрібен єдиний транзитний документ – 

книжка МДП. Цей документ надає право перевозити вантаж через державні 

кордони в опломбованих митницею контейнерах, трейлерах та фургонах за 

спрощеними митними процедурами. Відбивається поняття «книжка МДП» 

шляхом вживання терміносполуки TIR Carnet:  

A feature of the TIR Convention is that the international transit operation is 

covered by a single transit document, the TIR Carnet [347, p. 6].  

The TIR Convention provides for an internationally recognized procedure to 

facilitate the cross-border transportation of goods in transit through the use of a 

standard, internationally recognized customs document – the TIR Carnet – which 

also serves as proof of an internationally valid guarantee [333, p. 110]. 

Варто зупинитися на граматичній категорії детермінації, з якою ми вже 

мали справу, коли йшла мова про вживання означеного та неозначеного 

артиклей з термінологічним словосполученням ATA carnet. Основною 

функцією неозначеного артикля вважається віднесеність поняття, позначеного 

іменником, до класу однорідних понять. Так, вживання неозначеного артикля 

перед терміносполукою TIR carnet в наступному прикладі підкреслює ідею 

одиничності, яка пов’язана з походженням цього детермінанта іменника від 

числівника “one”:  

The TIR system involves the use of one transit document, a TIR Carnet, and 

a system of seals [325, p. 188]. Крім того, неозначений артикль перед 

терміносполукою виділяє цей документ як один серед множини подібних 
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транзитних документів, що підсилюється використанням назви документа TIR 

carnet у вигляді уточнення.  

Також завдяки категорії означеності відбувається ідентифікація поняття, 

позначеного іменником. Отже, вживання означеного артикля перед 

терміносполукою TIR carnet вказує на особливість саме цього документу, 

відмінність його від інших транспортно-супровідних документів. Товари, які 

перевозяться з дотриманням положень конвенції МДП та за наявністю книжки 

МДП, транспортуються в запломбованих дорожніх транспортних засобах або 

запломбованих контейнерах. Наявність цілісної пломби дозволяє уникати 

фізичного огляду контейнерів і такі товари звільняються від митного огляду 

на проміжних митницях:  

Customs at the border of the transit country can inspect the TIR Carnet and 

confirm that the seal is secured rather than conducting a full blown physical 

inspection (UNECE 2007) [325, p. 188]. 

Отже, фактологічний матеріал нашого дослідження засвідчує поширене 

вживання терміносполуки у форматі: акронім TIR + базова термінологічна 

одиниця Convention чи Carnet замість громіздкого терміну The Convention on 

the International Transport of Goods under cover of TIR Carnets. Такі лексичні і 

граматичні зміни відбулись в цілях мовної економії, але із збереженням 

інформаційного обсягу в терміні:  

The TIR Convention is simple, it is flexible, it reduces costs, and it ensures 

the payment of customs duties and taxes that are due with the international transport 

of goods [325, p. 287].  

The principal of the TIR carnet (that is, the transporter) is obliged to pay 

these duties and taxes [327, p. 257]. 

У процесі аналізу нами було зафіксовано використання акроніма TIR в 

якості препозиційного компонента з іншими лексичними одиницями, що 

підкреслює лексичну комбінаторику такої терміноодиниці:  
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Experience also shows that the TIR mechanisms remain difficult to 

implement in some countries for the same reasons that make a national-based system 

inefficient, such as the unavailability of an efficient guarantee system [327, p. 258].  

The transporter should execute a contract with the national guarantee 

association, which would include the obligation to meet all requirements set in the 

TIR Convention; to return the used TIR carnet after completion of the TIR 

transport; and to pay any amount of duties, taxes, and other charges on first demand 

of the national guarantee association [327, p. 255]. 

Визнаючи той факт, що митні органи часто вважаються одним з 

найбільш корумпованих секторів урядової структури, міжнародна митна 

спільнота через систему Всесвітньої митної організації розпочала роботу щодо 

формування всеосяжної стратегії забезпечення благонадійності і протидії 

корупції. Результатом роботи стало прийняття Аруської декларації про 

сумлінність співробітників митниці у 1992 році. Ця декларація стала ще 

однією багатосторонньою міжнародною угодою, названою на честь міста, в 

якому була схвалена – Аруша.  

Відбивається поняття «Аруська декларація» шляхом вживання 

терміносполуки Arusha Declaration. Метою цієї декларації є введення 

спрощеного торгового режиму, прискорених і прозорих процедур, 

автоматизації процесів митного оформлення товарів, правильної кадрової 

політики та ефективного аудиту:  

To strengthen customs’ integrity, the Arusha Declaration calls for a 

simplified trade regime, streamlined and transparent procedures, automated 

processes, appropriate personnel policies, and effective audits [327, p. 114].  

Однак процес викорінення корупції в митних структурах протікав 

повільно. Тому в 2003 році Всесвітня митна організація закликала до всебічної 

ревізії Аруської декларації. Це привело до укладання та схвалення 

переглянутої Аруської декларації, яка стала концептуальною правовою базою 

для національних митних служб в питаннях ефективного управління в митних 

структурних адміністраціях. У декларації підкреслюється, що належне 
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управління людськими ресурсами виступає ключовим елементом в боротьбі з 

корупцією в діяльності митних органів.  

Актуалізується поняття «переглянута Аруська декларація» шляхом 

використання термінологічного комплексу Revised Arusha Declaration:  

The Revised Arusha Declaration (WCO, 2003) addresses good governance 

in Customs. It states that proper human resource management is a critical element 

in the fight against corruption in Customs operations [333, p. 209].  

Не менш важливою для працівників митної служби вважається 

міжнародна конвенція про Гармонізовану систему опису та кодування товарів 

(Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System), 

метою якої є загальна систематизація даних товарної документації у 

міжнародному просторі та уніфікація системи кодування інформації, що 

стосується одиниць виміру, видів транспорту й самих товарів.  

В англійськомовній інформаційно-аналітичній літературі митної сфери 

знаходимо відбиття поняття «конвенція про Гармонізовану систему опису та 

кодування товарів» шляхом використання ускладненого термінологічного 

комплексу Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding 

System:  

The International Convention on the Harmonized Commodity Description 

and Coding System (referred to as the Harmonized System or HS), which was 

developed and maintained by the WCO, provides the framework for classifying all 

merchandise in international trade [327, p. 8]. 

Інколи в фахових текстах на позначення назви цього міжнародно-

правового документу вживається усічена термінологічна сполука – HS 

Convention, до складу якої входить абревіатура HS та узагальнюючий назву 

конвенції субстантив Convention:  

Indeed, the HS Convention is widely used in, for example, trade statistics, 

monitoring of controlled goods, rules of origin, internal taxes, and international 

trade negotiations – as well as in the trading community, for purposes such as 

commercial sales contracts and freight tariffs [325, p. 184]. Наведений приклад 
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свідчить про досить поширене застосування цієї конвенції в різних сферах, як-

от у торгівельному співтоваристві при заключенні контрактів, для розгляду 

правил походження товарів, моніторингу контрольованих товарів, ведення 

міжнародної митної та торгівельної статистики.  

Отже, незважаючи на те, що конвенція про Гармонізовану систему опису 

та кодування товарів була розроблена митними експертами, коло питань, яких 

вона торкається не обмежується сферою діяльності лише митних органів. Ця 

номенклатурна система використовується в більш ніж 200 країнах в якості 

основи для розрахунку митних податків та тарифів на перевезення товару, 

контролю за квотами та цінами, а також для проведення економічних 

досліджень та аналізу.  

З огляду на поширене застосування гармонізованої системи в багатьох 

галузях частіше зустрічаємо структурно усічений варіант вживання поняття 

«гармонізована система» у вигляді бікомпонентної терміносполуки 

Harmonized System:  

The Harmonized System is used by more than 200 countries and economies 

as a basis for their Customs tariffs and for the collection of international trade 

statistics [333, p. 20]. 

Отже, аналіз засвідчив багате семантичне наповнення термінологічних 

одиниць на позначення основних понять митної сфери, які втілюють різні види 

митної документації, митних зборів та товарів, що перетинають державні 

кордони.  

 

Висновки до розділу 3 

 

Результати нашого дослідження уможливлюють дійти таких висновків.  

- У процесі аналізу були з’ясовані семантичні та функціональні 

особливості семантики монокомпонентних і полікомпонентних 

термінологічних одиниць, що уможливило виокремити основні понятійні поля 

митної сфери: «митне оподаткування», «митне оформлення», «митна 



168 
 

документація», «митний контроль», «митний режим». В кожному 

понятійному полі було виділено основні поняття, як-от поняття «митна 

вартість», поняття «митний збір», поняття «митний тариф», поняття «товар», 

поняття «вантаж», поняття «декларація», поняття «конвенція».  

- З огляду на фактичний матеріал нашого дослідження, серед низки 

основних понять митної сфери нами було визначено такі три поняття: поняття 

«товар» (актуалізується терміном goods), поняття «мито» (актуалізується 

терміном duty), поняття «декларація» і «конвенція» (актуалізується термінами 

declaration, convention). У ході дослідження було з’ясовано, що в чистому 

вигляді ці основні поняття мають обмежену сферу застосування, транслюючи 

переважно узагальнене значення. 

- При розкритті функційних особливостей ключових термінологічних 

одиниць було встановлено, що у фаховому мовленні основні поняття мають 

свої розгорнуті варіанти. Нами було зафіксовано вживання переважної 

більшості саме комплексних понять. Наприклад, поняття «товар високого 

ризику», поняття «товар, чутливий до часу», поняття «податок на додану 

вартість», поняття «антидемпінгове мито», поняття «вантажна митна 

декларація», поняття «щомісячна товарна декларація» тощо.  

- Вербалізаторами цих понять виступали бікомпонентні і 

полікомпонентні термінологічні одиниці high-risk goods, time-sensitive goods, 

value added tax (VAT), antidumping duty, cargo declaration, monthly goods 

declaration. Таку лексико-семантичну насиченість в ключових поняттях 

вбачаємо в потребі визначити основні складові процесу митного контролю й 

митного оформлення, а також в доцільності конкретизувати вектор 

професійної діяльності працівників митної служби. 

- При актуалізації основних понять митної сфери використовуються 

різні засоби англійської мови. Поширеними моделями виявились бінарні 

моделі N + N, Adj + N, PII + N. За таким моделями було утворено 70% 

термінологічних одиниць на позначенні основних понять митної сфери, як-от 

import duty, excise duty, transit goods, relief goods, Customs declaration, cargo 
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declaration, countervailing duty, dangerous goods, illegal goods, perishable goods, 

restricted goods, imported goods. 

- Проведений аналіз засвідчив, що в процесі створення структурно 

складних митних термінів-композитів було задіяно механізм, який ми 

іменуємо «експансія ключових термінів». Засоби вербалізації комплексних 

понять виявились структурно і семантично ускладненими. На позначення 

таких понять в англійській мові утворюються полікомпонентні терміни із 

змінним фокусом семантики: duty-exempted goods, high-risk goods, low-risk 

goods, fraud-sensitive goods, time-sensitive goods, temperature-sensitive goods, 

high-consequence dangerous goods, до яких в сфері вживання можуть 

додаватися нетермінологічні одиниці, переважно означального характеру.  

- Активним виявилось і використання власних назв при утворення 

термінів за моделлю N + N. Таким засобом втілювались назви міжнародних 

конвенцій, декларацій та документів міжнародного зразка: Kyoto Convention, 

Istanbul Convention, Arusha Declaration, Деякі поняття вербалізувались шляхом 

залучення механізму білатеральної експансії ключових компонентів, як-от 

Revised Kyoto Convention, Revised Arusha Declaration. В цілях мовної економії, 

але із збереженням інформаційного обсягу в терміні на позначення 

комплексних понять утворюються терміносполуки з акронімом в препозиції 

TIR Convention, ATA Convention, TIR carnet, ATA carnet. 

Основні положення розділу висвітлено у публікаціях авторки [244, 245, 

247, 250]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Результати нашого дослідження уможливлюють дійти наступних 

висновків.  

Вся термінологія будь-якої галузі складає її терміносистему, яка 

виступає “мікросистемою” по відношенню до “макросистеми” 

загальнолітературної мови. У ході дослідження було з’ясовано, що усі терміни 

в субмові зумовлені певними зв’язками (насамперед парадигматичними і 

синтагматичними) і тому складають певну систему, тобто архітектоніку мови 

в широкому сенсі.  

Фахові тексти містять в собі не лише спеціальні одиниці з характерними 

ознаками тієї чи іншої професійної діяльності людини. В галузевих текстах 

поруч з термінами існують й лексичні одиниці загальнолітературної мови. Тож 

питання розмежування цих мовних одиниць і досі залишається одним з 

першочергових завдань термінознавчої науки. 

Термін має ряд ознак, які відрізняють його від слів загальновживаної 

мови. До головних ознак терміна відносять такі: специфічність (чітке 

співвідношення поняття та слова); дефінітивність (точна дефініція, тобто 

логічне визначення поняття); системність (системність терміна проявляється 

не лише у його співвіднесеності з науковим або виробничим поняттям, але й у 

мовному оформленні). 

Інші ознаки (однозначність, відсутність термінологічної синонімії, 

стилістична нейтральність, стислість термінів та дериваційний потенціал) 

вважаються похідними по відношенню до трьох згаданих. Результати 

дослідження показали, що такі вимоги, як однозначність, відсутність синонімії 

частіше виявляються лише ілюзорною спробою надати термінам статус 

ідеальних лексичних одиниць тієї чи іншої підмови. А вимога стислості 

стосується структурно простих, базових термінів, які вводять “просте” 

поняття, як-от поняття «товар», поняття «податок», поняття «декларація» 

тощо. Спеціалізовані тексти митного спрямування містять численну кількість 
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саме полікомпонентних одиниць, до складу яких входять базові 

термінологічні одиниці, які здебільшого виступають семантичними центрами 

в термінологічних комплексах: monthly goods declaration, VAT exemption, 

Customs declaration processing.  

Розкрито інтегративну характеристику митної терміносистеми і 

з’ясовано, що вона фактично формується спеціальними одиницями суміжних 

фахових мов: економіки, юриспруденції, транспортно-торгівельної логістики. 

Проведений аналіз також засвідчив наявність вже власного термінологічного 

апарату: Customs warehouse, temporary admission, clearance, duty-exempted 

goods, duty drawback, TIR Carnet тощо. 

Визначено біфункціональний характер митних термінів: поза межами 

митної сфери значна частина ключових термінів виконує роль 

загальновживаної лексики, а в межах термінологічного поля ці лексичні 

одиниці функціонують у вигляді спеціальних термінологічних лексем (duty – 

«обов’язок» в загальнолітературній мові і «службовий обов’язок» у фаховій 

мові митної сфери).  

Як і в багатьох інших терміносистемах, спеціальна лексика митної сфери 

формується шляхом залучення семантичного способу, тобто загальновживані 

одиниці використовуються у спеціалізованому значенні. Від цих одиниць, у 

свою чергу, створюються деривати за допомогою різних способів словотвору, 

зокрема афіксації, композиції, абревіації. Продуктивним морфологічним 

способом термінотворення виступає суфіксація. Найчисельнішу групу 

дериватів (43%) складають терміни, утворені за допомогою суфіксу 

романського походження -ation/-ion: declaration (“декларація”) – один із 

базових термінів митної сфери. 

У процесі аналізу було розкрито специфіку семантичних відносин в 

межах термінологічного поля митної сфери. Специфічний характер цих 

відносин проявляється в галузевій полісемії (duty – “службовий обов’язок” → 

“митний збір”), омонімії (article – “стаття”, “пункт”, “товарна одиниця”, 

“артикль”) та синонімії (duty, tax, excise, levy, fee, charge, toll). Було з’ясовано, 
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що такий процес насамперед обумовлено генетичною спорідненістю митної 

справи із суміжними галузями, зокрема, із сферою економіки, фінансів, 

оподаткування, юриспруденції, логістики тощо.  

Аналіз синонімічних відношень англомовних митних термінів 

уможливив розкрити особливості функціонування термінологічної одиниці 

tax в різній лексичній і граматичній сполучуваності. У процесі аналізу було 

з’ясовано, що властивості цього терміна, зокрема активна дериваційна 

потенція (taxable, taxation, tax-exempt, tax-free) і дієслівні функції завдяки 

конверсії (taxed, non-taxed, detaxing, retaxing), урізноманітнюють спектр 

вживаності цієї одиниці, виокремлюючи її як домінантну лексему серед 

термінів синонімічного ряду duty, tax, excise, levy, fee, charge, toll. Адже жоден 

з них не володіє схожими лексико-граматичними характеристиками і не зможе 

повноцінно замінити цей термін.  

Визначено активне й різноманітне вживання граматичної категорії 

“артикль” в його трьох проекціях (означений, неозначений, нульовий артикль) 

з базовими термінами. Так, вживання нульового артикля вказувало на 

відсутність будь-якої класифікації або індивідуалізації податку чи товару. 

Водночас використання означеного артикля уможливило ідентифікувати той 

чи інший товар, митний збір. Було розкрито й особливості функціонування 

неозначеного артикля, який тяжіє до номінативної функції і вказує на 

одиничність поняття, визначеного іменником. 

Результати проведеного аналізу продемонстрували, що англійськомовні 

митні терміни мають «гетероструктурний» характер, зумовлений складною 

внутрішньою семантичною структурою. Це сприяло пошукам механізму 

утворення бікомпонентних і полікомпонентних одиниць. У ході дослідження 

було виявлено, що формування структурно складних термінів-композитів і 

словосполучень здійснюється шляхом залучення механізму білатеральної 

експансії ключових термінів (препозиційної і постпозиційної), тобто їх 

розширенням, приєднанням до них як термінологічних, так і 

нетермінологічних одиниць. 
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З’ясовано, що експансія зазвичай відбувається в два етапи. На першому 

етапі частіше відбувається постпозиційна експансія із семантичним центром 

(виділено жирним) на ключовому терміні або на компоненті у постпозиції: 

duty drawback > duty drawback rate, import tax > import tax burden, Customs 

declaration > Customs declaration processing. На другому етапі – препозиційна 

експансія: duty drawback rate > flat duty drawback rate, з можливим утворенням 

деривату: Customs declaration processing > Customs declaration processing 

capability.  

Структурно-семантичний аналіз уможливив виокремити, що структура 

складних термінів (бікомпонентних і полікомпонентних) зумовлює їх 

семантику. Було виявлено, що механізм формування структурно складних 

термінологічних комплексів використовується на позначення саме 

комплексних понять.  

В руслі нашого дослідження доцільним виявилось і питання 

практичного застосування отриманих результатів, зокрема при перекладі 

митної документації і текстів митного спрямування. Було розглянуто способи 

перекладу термінологічного апарату митної справи, а також доцільність 

застосування лексико-граматичних перекладацьких трансформацій. 

Проведений аналіз констатував, що механічний переклад термінологічних 

сполучень без розуміння окремих фахових “реалій” та без усвідомлення 

деяких вузькогалузевих явищ і процесів, про які йдеться в оригіналі, може 

призвести до грубих помилок у перекладі та викликати непорозуміння між 

комунікантами.  

У процесі аналізу було визначено, що тематична класифікація є 

ефективним засобом інвентаризації основних терміноодиниць спеціальної 

сфери. Це зумовлює певний поняттєвий взаємозв’язок термінолексем для 

номінації спеціальних понять митної справи, а також свідчить про системність 

і самостійність терміносистеми, незважаючи на її вузько-спрямований 

характер і користування термінологічним апаратом суміжних галузей. 
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Виокремлено основні понятійні поля митної сфери: «митне 

оподаткування», «митне оформлення», «митна документація», «митний 

контроль», «митний режим». В понятійних полях було виділено такі основні 

поняття митної сфери: поняття «товар» (вербалізується терміном goods), 

поняття «мито» (вербалізується терміном duty), поняття 

«декларація»/«конвенція» (вербалізується термінами declaration, convention).  

При розкритті функційних особливостей ключових термінів було 

встановлено, що в чистому вигляді основні поняття мають обмежену сферу 

застосування, транслюючи переважно узагальнене значення без виокремлення 

ідентифікуючих ознак того чи іншого поняття. У ході дослідження було 

виявлено, що в митній сфері переважно використовуються комплексні 

поняття, до складу яких входять визначені основні поняття: поняття «товар 

високого ризику», поняття «товар, чутливий до часу», поняття «податок на 

додану вартість», поняття «вантажна митна декларація» тощо. Вживання 

таких понять зумовлюється необхідністю виокремити в них певні ознаки, які 

є значущими для проведення митної політики.  

Актуалізація цих понять відбувалась шляхом використання 

бікомпонентних і полікомпонентних термінологічних одиниць high-risk goods, 

time-sensitive goods, value added tax (VAT), antidumping duty, cargo declaration, 

monthly goods declaration. Така лексико-семантична варіативність в ключових 

поняттях вбачається в доцільності окреслити основні складові процесу 

митного контролю та митного оформленню з визначенням вектору 

професійної діяльності працівників митної служби. 

З’ясовано, що при вербалізації основних понять митної сфери 

використовуються різні засоби англійської мови. Поширеними моделями 

виявились бінарні моделі N + N, Adj + N, PII + N, як-от import duty, excise duty, 

transit goods, relief goods, Customs declaration, cargo declaration, countervailing 

duty, dangerous goods, illegal goods, perishable goods, restricted goods, imported 

goods. 
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Водночас засоби актуалізації комплексних понять виявились структурно 

і семантично ускладненими, що підтвердило особливості функціонування 

механізму білатеральної експансії. На позначення таких понять в англійській 

мові утворюються полікомпонентні термінологічні сполучення із змінним 

фокусом семантики: duty-exempted goods, high-risk goods, low-risk goods, 

temperature-sensitive goods, high-consequence dangerous goods, environmentally 

sensitive commodities.  

Отже, у ході нашого дослідження було розкрито структурно-семантичні 

та функціональні особливості англомовного вокабуляру митної сфери. 

Перспективи подальших наукових пошуків вбачаємо в дослідженні митної 

термінології в діахронічному аспекті. Крім того, результати нашої наукової 

розвідки відкривають перспективи для подальшого дослідження визначеного 

принципу функціонування механізму білатеральної експансії ключових 

термінів інших сфер англійської мови. 

 

 

  



176 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Авербух К.Я. Общая теория термина: комплексно-

вариологическии ̆подход: дисс. ... д-р. филол. наук: 10.02.19. Иваново, 2005. 

324 с. 

2. Авербух К.Я. Терминологическая вариантность: Теоретический и 

прикладной аспекты. Вопросы языкознания. 1986. № 6 С. 38–49. 

3. Академік Олександр Савич Мельничук і сучасне мовознавство: зб. 

наук. пр. до 90-річчя з дня народж. / редкол.: О.Б. Ткаченко, С.С. Єрмоленко, 

Г.В. Зимовець. Київ: Дмитро Бураго, 2012. 278 с. 

4. Алексеева Л.М. Метафорическое терминопорождение и функции 

терминов в тексте: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.20 

«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное 

языкознание». Москва: РУДН, 1999. 33 с. 

5. Алефиренко Н.Ф. Семантическая и смысловая структура 

языковых единиц. Семасиологические аспекты значения: сб. науч. трудов / 

ред. Н.Ф. Алефиренко. Волгоград, 1997. С. 83–95. 

6. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учеб. 

пособие. 5-е изд., стер. Москва: ФЛИНТА: Наука, 2016. 416 с. 

7. Англо-русский и русско-английский словарь транспортно-

экспедиторских терминов / под ред. Г.В. Соловьева. Санкт-Петербург: Выбор, 

2001. 196 с. 

8. Англо-русский словарь сокращений / под ред. М.В. Скворцова, 

С.А. Шевелёва. Москва: Филоматис, 2004. 384 с. 

9. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике: учеб. 

пособие. Москва: Высш. шк., 1991. 140 с. 

10. Axманова O.C. Очерки по русской и общей лексикологии. Москва: 

Учпедгиз, 1957. 295 с. 

11. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 2-е изд. 

Москва: Советская энциклопедия, 1969. 608 с. 



177 
 

12. Балли Ш. Французская стилистика. Москва: Издательство 

иностранной литературы, 1961. 394 с. 

13. Балог В.О. Галузева лексика в словнику української мови в 11-ти 

томах (1970–1980 рр.) (семантичний та стилістичний аспекти): автореф. дис. 

... канд. філол. наук: 10.02.01 / НАН України. Ін-т укр. мови. Київ, 2003. 16 с. 

14. Бархударов Л.С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной 

теории перевода). Москва: «Международные отношения», 1975. 240 c. 

15. Білодід І.К. Мова і ідеологічна боротьба. Мовознавство. 1973. № 

5. С. 3–19. 

16. Березин Ф.М. Общее языкознание: учебное пособие для студентов 

педагогических институтов по специальности «Русский язык и литература». 

Москва: Просвещение, 1979. 416 с. 

17. Бєлозьоров М.В. Англiйськi лексичнi та фразеологiчнi новотвори у 

сферi економiки: структурний, семантичний i соцiофункцiональний аспекти: 

автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Київ, 2003. 19 с. 

18. Бізнес-словник: Економіка. Фінанси. Банки. Інвестиції. Кредити: 

англо-укр. / уклад.: С.Я. Єрмоленко, В.І. Єрмоленко. Київ: Школа, 2002. 720 с. 

19. Білозерська Л.П. Термінологія та переклад: навч. посіб. / Л.П. 

Білозерська, Н.В. Возненко, С.В. Радецька. Вінниця: Нова книга, 2010. 232 с. 

20. Богуславський С.С. Футбольна термінологія в німецькій мові: 

автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Одеса, 2010. 20 с. 

21. Бодуэн де Куртене И.А. К критике международных искуственных 

языков. Избранные труды по общему языкознанию. Москва: Изд-во Академии 

наук СССР, 1963. Т. 2. 391 с. 

22. Бойко І.І. Англійська термінологія косметології та естетичної 

медицини: генеза, структура, семантика, прагматика: автореф. дис. … канд. 

філол. наук: 10.02.04. Львів, 2019. 21 с. 

23. Большая советская энциклопедия / Гл. ред. С.И. Вавилов, Б.А. 

Введенский. Москва: Большая советская энциклопедия, 1956. Том XLII. 668 с. 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/!ssinternet.pft:%2520FILE%2520NOT%2520FOUND!%2520%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B3%2520%25D0%2592.%25D0%259E.$


178 
 

24. Бородина А.И. О некоторых структурно-семантических 

тенденциях в английском терминообразовании. Вісник Харківського держ. ун-

ту: Актуальні проблеми теорії комунікації та викладання іноземних мов. 

1997. № 390. С. 19–22. 

25. Бортничук Е.Н., Василенко И.В., Пастушенко Л.П. 

Словообразование в современном английском языке: Уч. пос. для ин-тов и 

фак. иностр. яз. / под ред. Ю.А. Жлуктенко. Киев: Вища школа, 1988. 261 с. 

26. Брандес М.П. Предпереводческий анализ текста: Уч. пособие. 3-е 

изд., стереотип. Москва: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2001. 224 с. 

27. Будагов Р.А. Терминология и семиотика. Человек и его язык. Москва: 

Изд-во Моск. ун-та, 1976. С. 245–255. 

28. Бурдин С.М. Выступление на совещании по вопросам терминологии. 

Вопросы терминологии: материалы всесоюзного терминологического 

совещания. Москва, 1961. С. 107. 

29. Быков В.В. Методы науки. Москва: Наука, 1974. 215 с. 

30. Бялик В.Д. Семантична транспозиція смислу лексичних одиниць в 

термінологічному дискурсі. Наукові записки. Сер.: Філологічна. 2012. Вип. 24. 

С. 27–30. 

31. Бялик В.Д. Структурно-семантические особенности и 

мотивированность научно-технических терминов в современном английском 

языке: автореф. дис. … канд. филол. наук.: 10.02.04. Киев, 1986. 25 с. 

32. Бялик В.Д. Структурно-семантические особенности и 

мотивированность научно-технических терминов в современном английском 

языке (на материале терминологии вычислительной техники): дис. … канд. 

филол. наук. Киев, 1985. 195 с. 

33. Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова 
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196. Реформатский A.A. Введение в языкознание. Москва: 

Просвещение, 1967. 542 с. 

197. Реформатский А.А. Мысли о терминологии. Современные 

проблемы русской терминологии / под ред. В.П.Даниленко. Москва: Наука, 

1986. С.163–198. 

198. Реформатский А.А. Термин как член лексической системы языка. 

Проблемы структурной лингвистики / отв. ред. С.К.Шаумян. Москва: Наука, 

1968. С. 103–125. 

199. Реформатский А.А. Что такое термин и терминология. Вопросы 

терминологии: материалы Всесоюзного терминологического совещания. 

Москва: Изд-во АН СССР, 1961. С. 46–62. 

200. Сакал Т.М. Історико-ономасіологічне та когнітивне дослідження 

префіксальних неологізмів в англійській мові: автореф. дис. … канд. філол. 

наук: 10.02.04. Львів, 2004. 18 с. 

201. Сапожник I.В. Номінативно-когнітивні та семантико-дискурсивні 

характеристики термінів комерційного права в сучасній англійській мові: 

автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. Чернівці, 2007. 20 с. 

202. Свєтлічна А.А. Когнітивна організація англійськомовних митних 

документів. Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного 

університету. Сер.: Філологічні науки (мовознавство). 2017. № 8. С. 83–86. 



194 
 

203. Свєтлічна А.А. Англiйськомовнi митнi документи: структурно-

семантичний та когнiтивно-прагматичний аспекти: дис. … канд. фiлол. наук: 

10.02.04. / Запорiький національний університет. Запорiжжя, 2018. 304 с. 

204. Селіванова О.О. Проблема класифікації методів лінгвістики. 

Методи лінгвістичних досліджень: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції, Слов’янськ, 18–19 листопада 2010 р. Слов’янськ: 

СДПУ, 2010. С. 180–187. 

205. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми. 

Полтава: Довкілля-К, 2008. 712 с. 

206. Селіванова О.О. Сучасна лінгвістика: термінологічна 

енциклопедія. Полтава: Довкілля, 2006. 716 с. 

207. Симоненко Л.О. До питання розвитку української термінологічної 

лексикографії. Вестник Харьк. политехн. ун-та. Харьков: Изд-во Харьк. 

политехн. ун-та. 1994. Вып. 1. № 19. С. 198–203. 

208. Скопюк Т.Г. Термін у семантичній структурі англомовного 

наукового тексту (на матеріалі текстів з обчислювальної техніки): автореф. 

дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 

1997. 20 с. 

209. Скороходько Э.Ф. Вопросы теории английского словообразования 

и ее применение к машинному переводу. Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1964. 116 

с.  

210. Скороходько Э.Ф. Лингвистические вопросы перевода научно-

технических терминов с английского языка на русский: автореф. дис. ... канд. 

филол. наук / Ленингр. ун-т им. А.А. Жданова. Ленинград, 1967. 20 с. 

211. Скороходько Э.Ф. Сетевое моделирование лексики. 

Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. Киев: Наук. думка, 

1990. С. 129–167. 

212. Скороходько Е.Ф. Термін у науковому тексті (до створення 

терміноцентричної теорії наукового дискурсу). Київ: Логос, 2006. 100 с. 

213. Сліпецька В.Д. Англомовна термінологія штучного інтелекту в 



195 
 

контексті інших терміносистем (досвід лінгвостатистичного аналізу): автореф. 

дис. … канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський нац. ун-т. ім.Т.Г. Шевченка. 

Київ, 2008. 20 с. 

214. Спиркин А.Г. Метод. Большая советская энциклопедия / гл. ред. 

А.М. Прохоров. 3-є изд. Москва: Советская энциклопедия, 1974. Т. 16. С. 472. 

215. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. 

Москва: Наука, 1975. 311 c. 

216. Стоянова І.Ф. Лексико-семантична система англомовної 

травматологічної термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.04. 

Одеса, 2007. 19 с. 

217. Султанов В.И. О природе научного термина. Москва: Изд-во Росс. 

ун-та дружбы народов, 1996. 118 с. 

218. Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева Н.В. Общая 

терминология: Вопросы теории. Москва: Либроком, 2012. 248 с. 

219. Суперанская А.В. Терминология и номенклатура. Проблематика 

определения терминов в словарях разных типов. Ленинград: Наука, 1976. С. 

73–83. 

220. Сучасна українська літературна мова. Лексика і фразеологія. 

Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні АН УРСР / за заг. ред. І.К. Білодіда. 

Київ: Наук. думка, 1973. 438 с. 

221. Тарнопольський О.Б. Методика навчання іншомовної мовленнєвої 

діяльності у вищому мовному закладі освіти. Дніпропетровськ: Вид-во ДУЕП. 

2005. 248 с. 

222. Татаринов В.А. Категориальная многозначность терминов как 

языковой способ систематизации и структурирования научного мира. Alma 

mater (Вестник высшей школы). 2013. № 8. Москва: Изд-во РУДН. С. 84–87. 

223. Татаринов В.А. Теория терминоведения: в 3-х т. Т.1. Теория 

термина: История и современное состояние. Москва: Московский лицей, 1996. 

311 с. 

224. Теория и практика английской научной речи: монография / Г.И. 



196 
 

Ахманова и др. / под ред. М.М. Глушко. Москва: Изд-во МГУ, 1987. 240 с. 

225. Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній 

лексикографії української літературної мови: монографія. Івано-Франківськ: 

Фоліант, 2015. 160 c. 

226. Толикина Е.Н. Синонимы или дублеты? Исследования по русской 

терминологии. Москва: Наука, 1971. С. 78–89. 

227. Фогель Г.Б. Структура, семантика та лексикографічна презентація 

англійської автомобільної термінології: автореф. дис. … канд. філол. наук: 

10.02.04. Запоріжжя, 2005. 20 с. 

228. Хацер Г.О. Парадигматичні та синтагматичні особливості 

англомовної банківської термінології. Наукові записки. Сер.: Філологічні 

науки (мовознавство). 2011. Вип. 95 (2). С. 412–416. 

229. Хаютин А.Д. Термин, терминология, номенклатура: учебное 

пособие. Самарканд: СГУ им. А. Навои, 1972. 129 с. 

230. Худолєєва С.П. До питання про термінологічну синонімію. 

Мовознавство. Київ, 1984. № 1. С. 60–63. 

231. Царук О.Д. Англійська термінологія нафтогазової промисловості: 

особливості структури та семантики: автореф. дис. … канд. філол. наук: 

10.02.04. Чернівці, 2015. 25 с. 

232. Циткина Ф.А. Терминология и перевод (к основам 

сопоставительного терминоведения). Львов: Изд-во при Львовском 

государственном ун-те издательского объединения «Вища школа», 1988. 157 

с. 

233. Циткіна Ф.А. Термінознавство в Україні й аспекти зіставних 

досліджень. Мовознавство. 1993. №2. С.67–72. 

234. Черноватий Л.М. Процедурні й декларативні знання при передачі 

англомовних термінологічних словосполучень у галузі перекладознавства. 

Наукові записки. Сер.: Філологічні науки. 2018. Вип. 165. С. 429–435. 

235. Черноватий Л.М. Співвідношення способів перекладу 

англомовної термінології у сфері фінансів підприємства. Наукові записки. 



197 
 

Сер.: Філологічні науки. 2019. Вип. 175. С. 662–667. 

236. Чирвоний О.С. Комп’ютерний лексикон сучасної англійської 

мови: структурний, семантичний, функціональний аспекти: автореф. дис. … 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. Одеса, 2010. 

17 с. 

237. Чирвоний О.С. Метафоричні інновації в сучасному англомовному 

комп’ютерному лексиконі. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Сер.: Філологія. 2016. Вип. 22. С. 145–147. 

238. Чумак О.Г. Структурно-компонентна організація фінансово-

бухгалтерських терміносполучень в українській мові: автореф. дис. ... канд. 

філол. наук: 10.02.01 / ун-т ім. Т.Шевченка. Київ, 1998. 24 с. 

239. Чухно Т.В. Абревіація як продуктивний спосіб словотворення в 

митній терміносистемі сучасної англійської мови. Наукові праці Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія: 

Філологічні науки. Кам’янець-Подільський, 2011. № 26. С. 366–368. 

240. Чухно Т.В. Адекватність і точність перекладу фахових текстів. 

Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у 

спеціалізованому ВНЗ (термінологічне словотворення): матеріали 

міжвузівської наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, Дніпропетровський 

державний університет внутрішніх справ, 2009. С. 105–109. 

241. Чухно Т.В. Лінгвістичні особливості термінологічних сполучень в 

англійській мові (на прикладі митного дискурсу). Актуальні проблеми 

слов’янської філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. 

ст. Бердянськ: БДПУ, 2010. Вип. ХХІІІ, Частина І. С. 471–478. 

242. Чухно Т.В. Митна терміносистема в англійській мові: особливості 

утворення та шляхи адекватного перекладу. Англістика та американістика: 

зб. наук. праць / ред. кол.: А.І. Анісімова та ін. Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. 

Вип. № 6. С. 265–270. 

243. Чухно Т.В. Особливості абревіації в англійській митній 

термінології. Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/!ssinternet.pft:%2520FILE%2520NOT%2520FOUND!%2520%25D0%25A7%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25BA%2520%25D0%259E.%25D0%2593.$


198 
 

практики: матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ: ДНУ, 

«Інновація», 2011. С. 152–154. 

244. Чухно Т.В. Особливості англомовної номінації видів товарів у 

митній сфері. Нова філологія: зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗНУ, 2019. № 75. С. 87–

93. 

245. Чухно Т.В. Особливості англомовної номінації митних платежів. 

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. 

Маріуполь, 2019. № 20. С. 280–286. 

246. Чухно Т.В. Особливості суфіксації однокомпонентних термінів 

митної сфери в англійській мові. Нова філологія: зб. наук. пр. Запоріжжя: ЗНУ, 

2014. № 67. С. 143–147. 

247. Чухно Т.В. Особливості перекладу англомовних науково-

технічних текстів на прикладі митної термінології. Лінгвістичні та методичні 

проблеми навчання мови як іноземної: матеріали VI міжнародної наук.-практ. 

конф. Полтава, Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. 

Короленка, 2006. С. 202–204. 

248. Чухно Т.В. Семантична та стилістична характеристика митних 

термінів в англійській мові. Наукові записки Кіровоградського державного 

педагогічного університету. Серія: Філологічні  науки (мовознавство). 

Кіровоград, 2011. Вип. 95 (2). С. 419–422. 

249. Чухно Т.В. Морфологічний словотвір у митній терміносистемі 

англійської мови. Сучасна германістика: теорія і практика: матеріали 

Всеукр. наук.-практ. конф. Дніпропетровськ, ДНУ, 2012. С. 28–29. 

250. Чухно Т.В. Термінологічна номінація понять митної справи в 

англійській мові. Вісник студентського наукового товариства Горлівського 

інституту іноземних мов: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. молодих 

учених. «Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих 

систем». Горлівка: Вид-во ГІІМ ДВНЗ «ДДПУ», 2014. Вип. 43. С. 36–39. 



199 
 

251. Шапран Д.П. Сучасна українська термінологія маркетингу: 

семантика і прагматика: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / 

Дніпропетр. нац. ун-т. Дніпропетровськ, 2005. 19 с. 

252. Шелов С.Д. О языковой природе термина. Науч.-техн. 

информация. Сер.2. Москва: ВИНИТИ. 1982. № 9. С. 1–6. 

253. Шимків А. Англо-український тлумачний словник економічної 

лексики. Київ: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2004. 429 с. 

254. Щерба Д. В. Термін та його дефініція як головні онтологічні 

поняття термінознавства. Вісник Житомирського державного ун-ту ім. І. 

Франка, 2006. № 28. С. 237–240. 

255. Южакова О.І. Формування української термінології холодильної 

техніки: автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01. Одеса, 2009. 20 с. 

256. Янков А.В. Англо-український словник нової лексики і 

фразеології англійської мови сфери медицини та охорони здоров’я. Жовква: 

Місіонер, 2013. 434 с. 

257. Янков А.В. Медична лексика англійської мови в історично-

етимологічному висвітленні. Нова філологія. 2013. № 59. С. 113–119. 

258. Янков А.В. Соціально-політичні неологізми та оказіоналізми в 

американському варіанті англійської мови: автореф. дис. … канд. філол. 

наук: 10.02.04. Львів, 2004. 28 с. 

259. Янков А.В. Термінологічні епоніми у сьогочасній медичній 

лексиці. Нова філологія. 2017. № 70. С. 234–240. 

260. ABBYY Lingo URL : http://www.abbyy.com/ 

261. Aitchison J. Words in the Mind: An Introduction to the Mental Lexicon. 

4th Edition. Wiley-Blackwell, 2012. 352 p. 

262. Akhmanova O.S. Terminology and Terminologies. Terminology und 

benachbarte Gebiete. Wien; Keln; Graz: Herman Bohlau, 1985. P. 86–91. 

263. Bühler H. The Scientific Legacy of Eugen Wuester (1898–1977). 

Infoterm. Series 7. München; New York; London; Paris. 1982. P. 96–107. 

264. Bréal M. Semantics Studies in the Science of Meaning. New York: 

http://www.abbyy.com/


200 
 

Dover, 1964. 341 p. 

265. Cabré M.T. Elements for a Theory of Terminology: Towards an 

Alternative Paradigm. Terminology, 2000. Vol. 6. P. 35–57. 

266. Cambridge Learner’s Dictionary URL: 

https://dictionary.cambridge.org/ 

267. Cambridge Business English Dictionary URL: 

https://books.google.com.ua/books?id=XnAEiEaSPikC 

268. Chukhno T.V. Etymological Background of Some Terms in the English 

Customs Sphere. Теоретические и практические аспекты романо-германской 

филологии и методики преподавания иностранных языков: сб. научн. статей. 

Гомель: UUE им. Ф. Скорины, 2015. С. 171–174. 

269. Collins English Dictionary URL: https://www.collinsdictionary.com/ 

270. Dictionary of International Business Terms / ed. John O. E. Clark. 

Canterbury: Financial World Publishing, 2001. 384 p. 

271. Dictionary of Taxation Terms: English, Russian, German, French. First 

Edition. Brussels, 1996. 362 p. 

272. Drozd L. Some Remarks on a Linguistic Theory of Terminology. 

Infoterm. Munich, 1981. Ser. 6, P. 106–117. 

273. Faber P. The Cognitive Shift in Terminology and Specialized 

Translation. MonTI. Monografías De Traducción E Interpretación: A (Self) Critical 

Perspective of Translation Theories, 2009, Vol. 1, P.107-134. URL: 

https://doi.org/10.6035/MonTI.2009.1.5 

274. Faber P., Marquez C., Vega M. Framing Terminology: A Process-

oriented Approach. Meta: Translators’ Journal, 2005. Vol. 50 URL: 

https://doi.org/10.7202/019916ar 

275. Felber H. International Standartization of Terminology: Theoretical and 

Methodological Aspects. International Journal for the Sociology of Language. 

Vienna, 1980. № 23. P. 65–79. 

276. Felber H. Standartization of Terminology. Outline. Vienna: 

International Information Centre for Terminology, 1976. 12 p. 

https://dictionary.cambridge.org/
https://books.google.com.ua/books?id=XnAEiEaSPikC
https://www.collinsdictionary.com/
https://doi.org/10.6035/MonTI.2009.1.5


201 
 

277. Felber H. Terminology Manual. General Information Programme and 

UNISIST. International Information Centre for Terminology / ed. by H. Felber. 

Paris: Unesco: Infoterm, 1984. 426 p. 

278. Fillmore Ch.J. Types of Lexical information. Ohio: Ohio State 

University, 1968. 156 p. 

279. Flood W.E. Scientific Words. Their Structure and Meaning. Oldbourn, 

1960. 102 p. 

280. Folsom D. Understanding American Business Jargon: a Dictionary. 

Westport, Conn.: Greenwood Press, 2005. 364 p. 

281. Galinski Ch., Budin G. New Trends in Translation-Oriented 

Terminology Management. Scientific and Technical Translation. Amsterdam; 

Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 1993. P. 209–215. 

282. Glossary of Customs Terms and Abbreviations. URL: 

https://skncustoms.com/pdfs/Glossary%20of%20Customs%20Terms%20and%20

Abbreviations.pdf 

283. Glossary of International Customs Terms. Belgium, 2013. 90 p. URL: 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/ 

instruments-and-tools/tools/glossary-of-international-customs-terms/glossary-of-

international-customs-terms.pdf?db=web 

284. Glossary of International Trade Terms. URL: 

http://www.latradeconnect. org/wp-

content/uploads/documents/International_Trade_Terms_2016.pdf 

285. Glossary of International Shipping Terms. URL: 

https://www.odfl.com/docs/International_Shipping_Terms.pdf 

286. Glossary of Shipping Terms. Washington, D.C., 2008. 111 p. 

287. Hall R.A. Some Recent Developments in American linguistics. 

Neuphilogische Mitteilungen. Berlin: Akad. Verlag, 1969. V. 70. P. 22–37. 

288. Handbook of terminology / ed. Silvia Pavel and Diane Nolet. Ottawa: 

Public Works and Government Services Canada, 2001. 172 р. 

289. Hohnhold I. Principles of Cooperation in Translation-oriented 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/
http://www.latradeconnect/


202 
 

Terminology Work. A Critical Review. Infoterm. Series 7. München; New York; 

London; Paris. 1982. P. 380–390. 

290. Hutchinson T., Waters A. English for Specific Purposes: a Learning-

Centred Approach. Cambridge: Cambridge University Press, 1987. 192 p. 

291. Incoterms 2000: ICC Official Rules for the Interpretation of Trade 

Terms. Paris: International Chamber of Commerce, 1999. 127 p. 

292. Leitchik V. M. Some Basic Concepts of Terminology: Traditions and 

Innovations. Journal of the International Institute for Terminology Research. 2003. 

Vol. 14. Р. 86–101. 

293. Longman Dictionary of Contemporary English URL: 

https://www.ldoceonline.com/ 

294. Lowe David. The Dictionary of Transport and Logistics. London, 2002. 

297 p. 

295. Lutz W. Doublespeak. New York: Harper and Row Publishers, 1989. 

290 p. 

296. Macmillan English Dictionary URL : www.macmillandictionaries.com 

297. Marchand H. On Attributive and Predicative Derived Adjectives and 

Some Problems Related to the Description. Anglia. Wiesbaden: O. Brandstetter 

Verlag KG, 1966. Vol. 84, N 2. P. 131–149. 

298. Manerko L.A. Noun Phrases in English Terminology: Two Visual 

Systems of Orientation. The 14th European Symposium on Language for special 

Purposes: Communication, Culture, Knowledge / Ed. by M. Rogers Univ. of Surrey 

England, Guildford, 2003. P. 36. 

299. McFedries P. Word Spy: The Word Lover’s Guide to Modern Culture. 

Broadway Books, 2004. 432 p. 

300. Merriam Webster Dictionary URL: http://www.merriam-webster.com. 

301. Möhn D., Pelka R. Fachsprachen. Eine Einführung. Tübingen, Max 

Niemeyer Verlag, 1984. 171 s. 

302. Nedobity W. Conceptology and Semantics. Infoterm. Series 1. Vienna: 

International Information Centre for Terminology. 1983. P. 27–59. 

https://www.ldoceonline.com/
http://www.macmillandictionaries.com/
http://www.merriam-webster.com/


203 
 

303. Nedobity W. Terminology and Application to Classification, Indexing 

and Abstracting. Infoterm. Series 5. Vienna: International Information Centre for 

Terminology, 1983. P. 164–187. 

304. Norrick N.R. Semiotic Principles in Semantic Theory. Amsterdam: 

Веnjamins, 1981. 252 p. 

305. Ohly R. The Threat of Terminological Globalization. Neoterm World 

Specialized Terminology. Warszawa: Journal of the International Federation of 

Terminology Banks, 2001. No 39–40. P. 27–35. 

306. Online Etymology Dictionary URL: http//www.etymologyonline.com. 

307. Oxford Business English Dictionary. Ed. by D. Parkinson, J. Noble. 

Oxford: Oxford University Press, 2005. 616 p. 

308. Oxford English Dictionary URL: http://www.oxforddictionaries.com 

309. Picht H. Introduction to «Comparison of the Theoretical Foundations 

of Terminology in Eastern Europe and Western Countries» colloquia. The 14th 

European Symposium on Language for Special Purposes. London, 2003. P. 72.  

310. Picton A. The Dynamics of Terminology in Short-term Diachrony: A 

Proposal for a Corpus-based Methodology to Observe Knowledge Evolution. 

Dynamics and Terminology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company 2014. Vol. 16. P.159–182. 

311. Quinion M. Port Out, Starboard Home: And Other Language Myths. 

Penguin UK, 2004. 304 р. 

312. Random House Dictionary URL: https://www.dictionary.com/ 

313. Radford A. et al. Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2009. 438p. 

314. Sager J.С., Dungworth D., Mcdonald P.F. English Special Languages: 

Principles and Practice in Science and Technology. Wiesbaden: O. Brandstetter 

Verlag KG, 1980. 368 p. 

315. Sager J.C. A Practical Course in Terminology Processing. Manchester: 

John Benjamins Publishing Company, 1990. 270 p. 

316. Sager J.C. Term Formation: Theory and Practice. A Practical Course 

http://www.etymologyonline.com/
http://www.oxforddictionaries.com/
https://benjamins.com/catalog/persons/43085308


204 
 

in Terminology Processing. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company, 1990. P. 61–90. 

317. Savory T.H. The Language of Science. London, 1967. 173 p. 

318. Surmont J.N. Hyperterminotics Considerations on Terminology 

Organization. Terminology Science and Reseach. Vienna: International Information 

Centre for Terminology, 1999. Vol. 10. № 1. P. 5–31. 

319. Temmerman R., Кerremans K. What will be considered a term? From 

static terminology description to dynamic terminology processing. Proceedings of 

the LSP conference, 2005. P. 265–277. 

320. Temmerman R., Towards New Ways of Terminology Description. The 

Sociocognitive Approach. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company, 2000. 258 р. 

321. Temmerman R., Campenhoudt Van Marc An interdisciplinary 

perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication. 

Dynamics and Terminology. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing 

Company, 2014. Vol. 16, P. 159–182. 

322. Trade Facilitation Terms: An English – Russian Glossary (revised 

second edition). New York and Geneva, 2012. 310 p. 

323. Wright S.E., Budin G. Handbook of Terminology Management: 

Volume 1: Basic Aspects of Terminology Management. Amsterdam; Philadelphia: 

John Benjamins Publishing Co., 1997. 370 p. 

 

 

Список джерел ілюстративного матеріалу 

 

324. A Master’s Guide To: Container Securing 2nd Edition / ed. Eric 

Murdoch. London, 2012. 50 p. URL: https://www.standard-

club.com/media/24168/amastersguidetocontainersecuring2ndedition-3.pdf 

325. Border Management Modernization / ed. McLinden G., Fanta E., 

Widdowson D. Washington, D.C., 2011. 381 p. URL: 

https://www.standard-club.com/media/24168/amastersguidetocontainersecuring2ndedition-3.pdf
https://www.standard-club.com/media/24168/amastersguidetocontainersecuring2ndedition-3.pdf


205 
 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/986291468192549495/pdf/588450PU

B0Bord101public10BOX353816B.pdf 

326. Container Transport Security Across Modes. URL: https://www.itf-

oecd.org/sites/default/files/docs/05containersec.pdf 

327. Customs Modernization Handbook / ed. Luc de Wulf, Jose B. Sokol. 

Washington, D.C., 2005. 327 p. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7216/31477.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

328. Customs Modernization Initiatives: Case Studies / ed. Luc de Wulf, 

Jose B. Sokol. Washington, D.C., 2004. 132 p. URL: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/14911/301120PAP

ER0Customs0case0studies.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

329. Foreign Trade Zone Handbook. Customs and International Trade 

Practice, 2013. 25 p. URL: 

https://www.dphu.org/uploads/attachements/books/books_3444_0.pdf 

330. Freight Container Guidance Document. URL: https://efcog.org/wp-

content/uploads/Wgs/Waste%20Management%20Working%20Group/Documents/

Freight%20Container%20Guidance%20Document%2004-17-14.pdf 

331. Green Customs Guide to Multilateral Environmental Agreements / ed. 

Sabra Ledent. 2008. 117 p. URL: 

https://www.greencustoms.org/sites/default/files/public/files/Green_Customs_Guid

e%20%28low%29.pdf 

332. Green Customs Guide to Multilateral Environmental Agreements / ed. 

Nancy Isarin, Yannis Derbali. 2018. 101 p. URL: 

https://www.greencustoms.org/sites/default/files/public/files/green-guide-customs-

MEAs-2018.pdf 

333. Handbook for Best Practices at Border Crossings – a Trade and 

Transport Facilitation Perspective. / ed. Cynthia Peck-Kubaczek, John Nicholson. 

Luxembourg, 2012. 265 p. URL: 

https://unece.org/DAM/trans/bcf/publications/OSCE-UNECE_Handbook.pdf 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/986291468192549495/pdf/588450PUB0Bord101public10BOX353816B.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/986291468192549495/pdf/588450PUB0Bord101public10BOX353816B.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7216/31477.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7216/31477.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.dphu.org/
https://www.greencustoms.org/sites/default/files/public/files/Green_Customs_Guide%20%28low%29.pdf
https://www.greencustoms.org/sites/default/files/public/files/Green_Customs_Guide%20%28low%29.pdf
https://www.greencustoms.org/sites/default/files/public/files/green-guide-customs-MEAs-2018.pdf
https://www.greencustoms.org/sites/default/files/public/files/green-guide-customs-MEAs-2018.pdf


206 
 

334. Handbook on Customs Clearance. Ministry of Economy and Finance. 

URL: http://www.customs.gov.kh/wp-content/uploads/2015/10/Handbook-on-

Customs-Clearance-EN-Final-Oct-19.pdf 

335. Handbook Customs Convention on Containers. URL: 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/ 

instruments-and-tools/conventions/convention-containers-

1972/handbook_convention_containers_1972.pdf 

336. http://www.wcoomd.org/ 

337. International Taxation Handbook: Policy, Practice, Standards, and 

Regulation / ed. Colin Read, Greg N. Gregoriou. Amsterdam, 2007. 369 p. 

https://books.google.ie/books?id=GodCsRmu0EgC&printsec=frontcover#v=onepa

ge&q&f=false 

338. Modernized Customs Code. Brussels, 2004. 89 p. URL: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/458

rev_en.pdf 

339. Nordas H.K. Logistics and Time as a Trade. OECD Trade Policy 

Working Papers. 2006. № 35. 58 p. URL: 

https://unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/meetings/ge.01/document.r/wppdf.pdf 

340. Revised Kyoto Convention. URL: 

https://unstats.un.org/unsd/trade/ws%20bangkok06/workshop%20materials/kyoto

%20convention.pdf 

341. Safe Framework of Standards. Brussels, 2018. 81 p. URL: http://www. 

wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation /instruments-and-

tools/tools/safe-package/safe-framework-of-standards.PDF?la=en 

342. Supply Chain Security. Best Practices Catalog. Washington, D.C., 200

6.56 p. URL: https://www.milgram.com/ignitionweb/data/ddm/587/CTPAT_Best_

Practices.pdf 

343. The Handbook of International Trade. A Guide to the Principles and 

Practice of Export, Second Edition / ed. Jim Sherlock, Jonathan Reuvid. London, 

2008. 402 p. URL: 

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/458rev_en.pdf
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/458rev_en.pdf
https://unstats.un.org/unsd/trade/ws%20bangkok06/workshop%20materials/kyoto%20convention.pdf
https://unstats.un.org/unsd/trade/ws%20bangkok06/workshop%20materials/kyoto%20convention.pdf


207 
 

http://www.sze.hu/~gjudit/Exportszerzodesek/Handbook%20of%20international%

20trade.pdf 

344. The International Convention for Safe Containers (CSC), 

Interpretations and Guidelines, 1972. 57 p. URL: http://www.bsa-

bg.com/images/circs/conta.pdf 

345. The Shipping Law Review, Fourth Edition / ed. George Eddings, 

Andrew Chamberlain and Rebecca Warder. Great Britain, 2017. 544 p. URL: 

https://www.veralaw.com/wp-content/uploads/2018/03/Shipping-law-Review.pdf 

346. The Text of the General Agreement on Tariffs and Trade. Geneva, 

1986. 105 p. 

347. Transit Handbook to Establish Effective Transit Scheme for LLDCs. 

2014. 133 p. URL: http://unohrlls.org/custom-content/uploads/2013/09/WCO-

Transit-Handbook-To-Establish-Effective-Transit-Schemes-for-LLDCs-2014.pdf 

348. Transport-related (civil aviation and maritime) Terrorism Offences. 

New York, 2014. 151 p. URL:  https://www.unodc.org/documents/terrorism/Public

ations/Module_on_Transport/13-89032_Ebook_from_DM_9-9-2014.pdf 

349. U.S. Customs and Border Protection: Trade Facilitation, Enforcement, 

and Security / ed. Vivian C. Jones and Lisa Seghetti. New York, 2015. 52 p. URL: 

https://fas.org/sgp/crs/homesec/R43014.pdf 

350. WCO news (2004-2020) 

351. World Customs Journal (2007-2020) 

 

 

 

  

http://www.bsa-bg.com/images/circs/conta.pdf
http://www.bsa-bg.com/images/circs/conta.pdf
https://fas.org/sgp/crs/homesec/R43014.pdf


208 
 

ДОДАТОК 

 

Глосарій англомовних термінів митної сфери 

 

administrative settlement of a Customs offence – the procedure laid down by national legislation 

under which the Customs are empowered to settle a Customs offence either by ruling thereon or 

by means of a compromise settlement. 

 

ad-valorem duties and taxes – duties and taxes which are calculated on the basis of value. 

 

advance rulings – a written decision issued by a competent authority to the applicant prior to an 

import or export transaction of goods covered by the application that sets forth the treatment that 

the Member shall provide to the goods at the time of an import/export transaction, for a specified 

period. 

 

Advance Tariff Ruling System (ATRS) – formal advices that help to provide rulings on the tariff 

classification and Tariff Concession Order eligibility of imported goods. Customs and Border 

Protection endeavours to provide rulings within 30 days of receiving a request completed correctly. 

In general, advance rulings are valid for five years. But Customs and Border Protection may revoke 

or modify an advance ruling earlier in a range of circumstances. 

 

Air Cargo Agent – a type of freight forwarder who specializes in air cargo and acts for airlines 

that pay him a fee (usually 5%). He is registered with the International Air Transport Association, 

IATA. 

 

air freight forwarder – a type of freight forwarder who specializes in air cargo. An air freight 

forwarder usually consolidates the air shipments of various exporters, charging them for actual 

weight and deriving profit by paying the airline the lower consolidated rate. Air freight forwarders 

issue their own air waybills to the exporters. 

 

Air Waybill – a non-negotiable forwarding agreement or carrying agreement between the shipper 

and the air carrier. It may be issued directly by the carrier or through an authorised agent. 
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aircraft general declaration – the document conforming to the provisions of Annex 9 to the 

Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944. The general declaration is the basic 

document on arrival and departure providing information concerning the aircraft itself and 

summary information relating to the itinerary, crew, passengers and health. 

 

airfreightment – an agreement by a steamship line to provide cargo space on a vessel at a specified 

time and for a specified price to accommodate an exporter or importer, who then becomes liable 

for payment even though he is later unable to make the shipment. 

 

The American Association of Port Authorities (AAPA) – a trade association which represents 

more than 130 public port authorities in the United States, Canada, the Caribbean and Latin 

America. AAPA provides leadership on trade, transportation, environmental and other issues 

related to port development and operations. 

 

anti-dumping duty – duty imposed to offset the amount or margin of dumping. 

 

ASEAN Free Trade Area (AFTA) – a trade bloc agreement by the Association of Southeast Asian 

Nations supporting local trade and manufacturing in all ASEAN countries, and facilitating 

economic integration with regional and international allies. It stands as one of the largest and most 

important free trade areas (FTA) in the world, and together with its network of dialogue partners, 

drove some of the world’s largest multilateral forums and blocs, including Asia-Pacific Economic 

Cooperation, East Asia Summit and Regional Comprehensive Economic Partnership. The AFTA 

agreement was signed on 28 January 1992 in Singapore. AFTA now comprises the ten countries 

of ASEAN. All the four latecomers were required to sign the AFTA agreement to join ASEAN, 

but were given longer time frames in which to meet AFTA’s tariff reduction obligations. The 

primary goals of AFTA seek to: increase ASEAN’s competitive edge as a production base in the 

world market through the elimination, within ASEAN, of tariffs and non-tariff barriers and Attract 

more foreign direct investment to ASEAN. 

 

Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) – a forum established as a vehicle for multilateral 

cooperation among the market-oriented economies of the region to better manage their growing 

interdependence and sustain economic growth. Begun in 1989 as an informal grouping of 12 Asia-

Pacific economies (Australia, Brunei, Canada, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, New 

Zealand, Philippines, Singapore, Thailand and the United States), APEC admitted the People’s 
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Republic of China, Chinese Taipei and Hong Kong in 1991, Mexico and Papua New Guinea in 

1993, Chile in 1994, and Peru, Russia and Vietnam in 1998. 

 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – a geopolitical and economic organisation of 

ten Southeast Asian Countries. Formed in 1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore 

and Thailand and subsequently expanded to include Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Laos 

and Vietnam. It aims to accelerate economic growth, social progress, cultural development; to 

protect regional peace and stability and to provide a forum for member countries to discuss 

differences peacefully. 

 

ATA (combination of «admission temporaire» from French and «temporary admission» from 

English) Carnet – an international Customs document which, issued under the terms of the ATA 

Convention and the Istanbul Convention, incorporates an internationally valid guarantee and may 

be used, in lieu of national Customs documents and as security for import duties and taxes, to 

cover the temporary admission of goods and, where appropriate, the transit of goods. It may be 

accepted for controlling the temporary exportation and re-importation of goods but, in this case, 

the international guarantee does not apply. 

 

ATA Convention – the expression commonly used to refer to the Customs Convention on the ATA 

carnet for the temporary admission of goods (ATA Convention) adopted by the Customs Co-

operation Council in Brussels in 1961. 

 

audit-based control – measures by which the Customs satisfy themselves as to the accuracy and 

authenticity of declarations through the examination of the relevant books, records, business 

systems and commercial data held by persons concerned. 

 

The Australian Customs and Border Protection Service (ACBPS) – the Australian federal 

government agency responsible for managing the security and integrity of the Australian border. 

It facilitated the movement of legitimate international travellers and goods, whilst protecting the 

safety, security and commercial interests of Australians. The Service was an agency under the 

Attorney-General’s Department from 2009 to 2013 and was then transferred to the newly formed 

Department of Immigration and Border Protection in 2013 until its transformation into the Border 

Force in 2015. 
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Authorized Economic Operator (AEO) – a party involved in the international movement of goods 

in whatever function that has been approved by or on behalf of a national Customs administration 

as complying with WCO or equivalent supply chain security standards. AEOs may include 

manufacturers, importers, exporters, brokers, carriers, consolidators, intermediaries, ports, 

airports, terminal operators, integrated operators, warehouses, distributors and freight forwarders. 

 

Automated Brokerage Interface (ABI) – a system available to U.S. Customs Brokers with the 

computer capabilities and customs certification to transmit and exchange customs entries and other 

information, facilitating prompt release of imported cargo. 

 

Automated Commercial System (ACS) – the electronic system of the US Customs Service, 

encompassing a variety of industry sectors, that permits online access to information in selected 

areas. 

 

Automated Manifest System (AMS) – the electronic system allowing a manifest inventory to be 

transmitted to the US Customs Service data center by carrier, port authority or service center 

computers. 

 

Automated System for Customs Data (ASYCUDA) – a computerised customs management 

system which covers most foreign trade procedures. The system handles manifests and customs 

declarations, accounting procedures, transit and suspense procedures, and generates trade data that 

can be used for statistical economic analysis. 

 

Baltic and International Maritime Council (BIMCO) – the largest of the international shipping 

associations representing shipowners; its membership controls around 65 percent of the world’s 

tonnage and it has members in more than 120 countries, including managers, brokers and agents. 

BIMCO was established in Copenhagen in 1905 and until 1985 had the name of the Baltic and 

International Maritime Conference. The association’s main objective is to protect its global 

membership through the provision of information and advice, and while promoting fair business 

practices, facilitate harmonisation and standardization of commercial shipping practices and 

contracts. 

 

Bern Convention – the International Union for the Protection of Literary and Artistic Works, 

signed at Bern, Switzerland, on September 9, 1886, with subsequent additional protocols and 

revisions. It is a major multinational treaty addressing the scope of copyright protection to be 
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afforded works prepared by foreign persons whose countries are signatories. it requires that literary 

works be protected for the life of the author plus 50 years and forbids imposition of formalities 

(e.g., a copyright notice) as a condition of protection. 

 

bill of lading (B/L) – a document that establishes the terms of a contract between a shipper and a 

transportation company under which freight is to be moved between specified points for a specified 

charge. Usually prepared by the shipper on forms issued by the carrier, it serves as a document of 

title, contract of carriage, and a receipt for goods. 

 

bond – an undertaking in due legal form, by which a person binds himself to the Customs to do or 

not to do some specified act. 

 

breakbulk cargo – packaged but non-containerized cargo. Loose cement, grains, ores, etc., are 

termed bulk cargo, whereas cargo shipped as a unit (bags, bales, barrels, boxes, cartons, drums, 

pallets, sacks, vehicles, etc.) is termed break bulk. 

 

brokerage – payment made to a freight forwarder/broker compensation as specified by ocean tariff 

or contract. 

 

Brussels Tariff Nomenclature Number (BTN) – the customs tariff number used by most 

European nations. The United States does not use the BTN, but a similar system known as the 

Harmonize Tariff Schedule. 

 

Bunker Adjustment Factor (BAF) – additional charge levied on the shippers to compensate for 

fluctuations in the price of the ship’s fuel. Also called «bunker surcharge», «bunker charge», or 

«fuel adjustment factor» (FAF). 

 

cabotage – (1) water transportation term applicable to shipments between ports of a nation; 

commonly refers to coast-wise or inter-coastal navigation or trade. Many nations, including the 

United States, have cabotage laws, which require national flag vessels to provide domestic 

interport service. 

(2) where cargo is carried on what is essentially a domestic flight and therefore not subject to 

international agreements that fix set rates. Cabotage rates are negotiable between shipper and 

airline and apply on flights within a country and to its overseas territories. 
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cargo declaration – information submitted prior to or on arrival or departure of a means of 

transport for commercial use that provides the particulars required by the Customs relating to cargo 

brought to or removed from the Customs territory. 

 

cargo manifest – a listing of the goods comprising the cargo (freight) carried in a means of 

transport or in a transport-unit. The Cargo manifest which gives the commercial particulars of the 

goods, such as transport document numbers, consignors, consignees, marks and numbers, number 

and kind of packages, descriptions and quantities of the goods, may be used in place of the Cargo 

declaration. 

 

Carnet – a customs document permitting the holder to carry or send merchandise temporarily into 

certain foreign countries (for display, demonstration, or similar purpose) without paying duties or 

posting bonds. 

 

Carriage and Insurance Paid to (CIP) – the seller transports the goods to the port of export, clears 

Customs, and delivers them to the carrier. The seller pays transportation and insurance costs to the 

named place of destination. The title & risk pass to the buyer once the seller delivers the goods to 

the carrier. CIP terms of trade are used for all modes of transportation. 

 

Carriage Paid to (CPT) – the seller clears the goods for export, delivers them to the carrier and is 

responsible for carriage costs to the named place of destination. The title, risk and insurance costs 

pass to the buyer once the goods are delivered to the carrier by the seller. Where the Customs 

Value is based on CIF, the cost of overseas insurance must be added to the CPT price. CPT terms 

of trade are used for all modes of transportation. 

 

cartage – charge for transporting goods for short distances, such as within a commercial area or 

town. Also called drayage or haulage. 

 

cash against documents (CAD) – method of payment for goods in which documents transferring 

title are given the buyer upon payment of cash to an intermediary acting for the seller, usually a 

commission house. 

 

cash in advance (CIA) – payment for goods in which the price is paid in full before shipment is 

made. This method is usually used only for small purchases or when the goods are built to order. 
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cash on delivery (COD) – a transaction whereby goods are paid for in cash or by certified cheque 

immediately they are received by the purchaser; or, Carried On Docket (pricing). 

 

cash with order (CWO) – a method of payment for goods where cash is paid at the time of order 

and the transaction becomes binding on both buyer and seller. 

 

Centre for Customs and Excise Studies (CCES) – the world’s leading provider of training, 

education and research in the highly specialised areas of customs, excise and border management. 

It helps public and private sector organisations maximise the efficiency and effectiveness of their 

operations. Its activities include trade facilitation studies, customs modernisation initiatives, 

revenue reform, capacity building programs, policy reviews, risk-based compliance management 

reviews, change management programs, revenue leakage analysis, IT systems development, 

legislative reform programs, self-assessment regimes, organisational and structural reform 

programs, AEO schemes, single window design and business process reviews, as well as training, 

education and development programs. 

 

certificate of origin – a specific form identifying the goods, in which the authority or body 

empowered to issue it certifies expressly that the goods to which the certificate relates originate in 

a specific country. This certificate may also include a declaration by the manufacturer, producer, 

supplier, exporter or other competent person. 

 

certified declaration of origin – a declaration of origin certified by an authority or body 

empowered to do so. 

 

charter party – a written contract between the owner of a vessel and the person desiring to employ 

the vessel (charterer); sets forth the terms of the arrangement such as duration of agreement, freight 

rate and ports involved in the trip. 

 

clearance for home use – the Customs procedure which provides that imported goods enter into 

free circulation in the Customs territory upon the payment of any import duties and taxes 

chargeable and the accomplishment of all the necessary Customs formalities. 

 

Completely Knocked Down (CKD) – parts and subassemblies being transported for subsequent 

assembly. 
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comptroller – the Chief Executive Officer of Customs. 

 

Container Convention – the expression commonly used to refer to the Customs Convention on 

Containers, concluded in Geneva in 1972 under the auspices of the United Nations and 

administered by the Customs Co-operation Council. 

 

Container Security Initiative (CSI) – the program launched in January 2002 to prevent global 

containerised cargo from being exploited by terrorists. CSI is designed to enhance security of the 

sea cargo container, a vital link in global trade. CSI has four key elements: using automated 

information to identify and target high risk containers; pre-screening those containers identified as 

high risk before they arrive at US ports; using detection technology to quickly pre-screen high risk 

containers; using smarter, tamper proof containers. Initial objective is to implement CSI at ports 

that send large volumes of cargo containers to US in a way that will facilitate detection of potential 

security concerns at the earliest opportunity. 

 

Container Yard (CY) – the location designated by the Carrier in the port terminal area for 

receiving, assembling, holding, storing and delivering containers, and where containers may be 

picked up by shippers or re-delivered by consignees. No container yard (CY) shall be a shipper’s 

consignee’s, or a forwarder’s place of business, unless otherwise provided. 

 

continuous bond – an annual customs bond insuring compliance with all regulations and 

requirements. 

 

contract rate – a charge levied by carriers selling capacity forward over a given route to a shipper 

of forwarder; the client is therefore assured of capacity, which must be paid for regardless of load 

carried. 

 

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 

– a multilateral treaty to protect endangered plants and animals. It was drafted as a result of a 

resolution adopted in 1963 at a meeting of members of the International Union for Conservation 

of Nature (IUCN). The convention was opened for signature in 1973 and CITES entered into force 

on 1 July 1975. Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants 

does not threaten the survival of the species in the wild, and it accords varying degrees of 

protection to more than 35,000 species of animals and plants. In order to ensure that the General 
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Agreement on Tariffs and Trade (GATT) was not violated, the Secretariat of GATT was consulted 

during the drafting process. 

 

Coordinated Border Management (CBM) – a coordinated approach by border control agencies, 

both domestic and international, in the context of seeking greater efficiencies over managing trade 

and travel flows, while maintaining a balance with compliance requirements. 

 

Cost and Freight (C&F) – obsolete, but heavily used, term of sale meaning «cost and freight» 

whereby Seller pays for cost of goods and freight charges up to destination port. In July, 1990 the 

International Chamber of Commerce replaced C&F with CFR. 

 

Cost and Insurance (C&I or CI) – a price that includes the cost of the goods, the marine insurance 

and all transportation charges except the ocean freight to the named point of destination. 

 

Cost, Insurance, Freight (CIF) – the seller is responsible for clearing the goods for export, loading 

the goods onto the vessel at the port of export and paying overseas freight and insurance charges, 

with the buyer named as beneficiary in the insurance policy. The title and risk pass to the buyer 

once the goods are delivered on board the ship by the seller. CIF terms of trade are generally used 

for sea or inland waterway transportation. 

 

countertrade – a reciprocal trading arrangement, which includes a variety of transactions 

involving two or more parties. 

 

countervailing duties – specific duties imposed on imports to offset the benefits of subsidies to 

producers or exporters in the exporting country. GATT Article VI permits the use of such duties. 

 

CPD Carnet (Carnet de Passages en Douane) – an international Customs document which 

incorporates an internationally valid guarantee and may be used, in lieu of national Customs 

documents and as security for import duties and taxes, to cover the temporary admission of means 

of transport and, where appropriate, the transit of means of transport. It may be accepted for 

controlling the temporary exportation and re-importation of means of transport but, in this case, 

the international guarantee does not apply. 

 

crew’s effects – items in everyday use and any other articles belonging to the crew, carried on 

board a means of transport, and which may be required to be declared to Customs. 
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Currency Adjustment Factor (CAF) – a charge, expressed as a percentage of a base rate that is 

applied to compensate ocean carriers of currency fluctuations. 

 

Customhouse broker – an individual or firm licensed to enter and clear goods through Customs. 

 

Customs and Border Protection (CBP) – the largest federal law enforcement agency of the United 

States Department of Homeland Security, and is the country’s primary border control organization. 

It is charged with regulating and facilitating international trade, collecting import duties, and 

enforcing U.S. regulations, including trade, customs, and immigration. CBP is one of the largest 

law enforcement agencies in the United States. It has a workforce of more than 45,600 sworn 

federal agents and officers. It has its headquarters in Washington, D.C. 

 

Customs Clearing Agent – a person who carries on the business of arranging for the Customs 

clearance of goods and who deals directly with the Customs for and on behalf of another person. 

 

Customs Co-operation Council (CCC) – an early name for the World Customs Organization. In 

1950 the work of ECUSG led to the adoption of the Convention establishing the Customs Co-

operation Council (CCC), which was signed in Brussels. On January 26, 1953, the CCC’s 

inaugural session took place with the participation of 17 founding members. CCC membership 

subsequently expanded to cover all regions of the globe. In 1994, the organization adopted its 

current name, the World Customs Organization. Today, WCO members are responsible for 

customs controls in 183 countries representing more than 98 percent of all international trade. 

 

Customs duties – duties laid down in the Customs tariff to which goods are liable on entering or 

leaving the Customs territory. 

 

Customs Enforcement Network Communication (CEN Comm) – a web-based, automated 

communication tool developed by the World Customs Organization (WCO) to enable law 

enforcement agencies and other parties to exchange and disseminate information securely within 

a Closed User Group. 

 

Customs Enforcement Network (CEN) – the global web-based, automated Customs enforcement 

system developed by the World Customs Organization (WCO) for gathering non nominal data and 
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information which also acts as a central depositary for enforcement-related information at global 

level. 

 

Customs Learning and Knowledge Community (CLiKC) – a WCO learning portal where Customs 

officers can access a gold mine of available training material and useful information, from e-

learning courses to scheduled global and regional training workshops. 

 

Customs or Economic Union – a union constituted by and composed of Members of the CCC 

(WCO), of the United Nations or its specialized agencies, which has competence to adopt its own 

legislation that its binding on its Members, in respect of matters governed by the Convention to 

which it wishes to accede, and has competence to decide, in accordance with its internal 

procedures, to sign, ratify or accede to that international instrument. 

 

Customs Risk Management Division (CRM) – the division which controls the systematic 

application of management procedures and practices which provide Customs with the necessary 

information to address movements or consignments which present a risk. Its main purpose is the 

identification, classification, dissemination and mitigation of compliance risk. Various CRM 

officers are deployed to either the Central Risk Unit (CRU) based in ports and offices around the 

country, or the National Targeting Centre (NTC) which was established during 2009. 

 

the Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TRAT) – a voluntary supply-chain 

security program led by U.S. Customs and Border Protection focused on improving the security 

of private companies’ supply chains with respect to terrorism. The program was launched in 

November 2001 with seven initial participants, all large U.S. companies. The 4,315 importers in 

the program account for approximately 54% of the value of all merchandise imported into the U.S. 

Companies who achieve C-TRAT certification must have a documented process for determining 

and alleviating risk throughout their international supply chain. This allows companies to be 

considered low risk, resulting in expedited processing of their cargo, including fewer customs 

examinations. 

 

Customs tariff – a schedule of charges assessed by the federal government on imported goods. 

 

de minimis – a Latin term, which is a shortened form of the expression de minimis non curat lex 

meaning «the law does not care about very small matters». It is often considered more efficient to 

waive very small amounts of duties and taxes rather than collect them. 
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Dead Freight – freight charges paid by the charterer of vessel for the contracted space, which is 

left partially unoccupied. 

 

deferred rebate – the return of a portion of the freight charges by a carrier or a conference shipper 

in exchange for the shipper giving all or most of his shipments to the carrier or conference over a 

specified period of time (usually 6 months). Payment of the rate is deferred for a further similar 

period, during which the shipper must continue to give all or most of his shipments to the rebating 

carrier or conference. The shipper thus earns a further rebate which will not, however, be paid 

without an additional period of exclusive or almost exclusive patronage with the carrier of 

conference. In this way, the shipper becomes tied to the rebating carrier or conference. Although, 

the deferred rebate system is illegal in U.S. foreign commerce, it generally is accepted in the ocean 

trade between foreign countries. 

 

Delivered at Frontier (DAF) – the seller is responsible for all cots involved in delivering the goods 

to the named border point. The title, risk and responsibility for import clearance pass to the buyer 

when the seller delivers the goods to the nominated frontier. The buyer is responsible for paying 

the costs and bearing the risk of unloading the goods, clearing Customs and transporting the goods 

to the final destination. DAF terms of trade are used for all modes of transportation. 

 

Delivered Duty Paid (DDP) – this form of trade represents door-to-door service. The seller is 

responsible for all costs involved in delivering the goods to a named place of destination and for 

clearing Customs in the country of import. Since the title & risk pass to the buyer when the seller 

delivers the goods to the named destination point, the seller bears the entire risk of loss until the 

goods are delivered to the final point of destination. When Customs valuation is based on CIF, it 

is necessary to deduct the costs of unloading, Customs clearance and inland freight and insurance. 

DDP terms of trade are used for all modes of transportation. 

 

Delivered Duty Unpaid (DDU) – the seller is responsible for all costs involved in delivering the 

goods to a named place of destination. The title, risk and responsibility of duty payment pass to 

the buyer when the seller delivers the goods to the named destination point. The seller pays for 

inland transportation and insurance to the point of final destination. DDU terms of trade are used 

for all modes of transportation. 

 



220 
 
Delivered Ex Quay (DEQ) – the seller is responsible for all costs involved in transporting the 

goods to the quay at the port of destination. The title & risk pass to the buyer when the goods are 

delivered on board the ship at the destination port by the seller who delivers goods on dock at the 

destination point. The buyer is responsible for paying duties, clearing Customs and arranging for 

inland freight and insurance. DEQ terms of trade are generally used for sea or inland waterway 

transportation. 

 

Delivered Ex Ship (DES) – the seller is responsible for all costs in delivering goods to a named 

port of destination, and is responsible for all costs/risk of loss prior to unloading at the port of 

destination. The title, risk & responsibility for vessel discharge and import clearance pass to the 

buyer when the seller delivers the goods on board the ship to the destination port. The buyer is 

responsible for unloading the goods, paying duties, clearing Customs and arranging for inland 

transportation and insurance to the final destination. DES terms of trade are generally used for sea 

or inland waterway transportation. 

 

demurrage – a charge made by a shipping company or a port authority for failure to load or remove 

goods within the time allowed. 

 

Destination Delivery Charge (DDC) – a charge, based on container size, that is applied in many 

tariffs to cargo. This charge is considered accessorial and is added to the base ocean freight. This 

charge covers crane lifts off the vessel, drayage of the container within the terminal and gate fees 

at the terminal operation. 

 

Destination Rail Freight Station (DRFS) – same as CFS at destination, except a DRFS is operated 

by the rail carrier participating in the shipment. 

 

direct tax – a tax that does not relate to the consumption of goods. Includes income tax, corporation 

tax, capital gains tax. 

 

Documents Against Acceptance (D/A) – instructions given by a shipper to a bank indicating that 

documents transferring title goods should be delivered to the buyer (or drawee) only upon the 

buyer’s acceptance of the attached draft. 

 

Double stack train (DST) – the transport rail between two points of a trainload of containers with 

two containers, one on top of the other, per chassis. 
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draft (or bill of exchange) – an unconditional order in writing from one person (the drawer) to 

another (the drawee), directing the Drawee to pay a specified amount to a named Drawer at a fixed 

or determinable future date. 

 

drawback – amount of import duties and taxes repaid under the drawback procedure. 

 

drawback procedure – the Customs procedure which, when goods are exported, provides for a 

refund (total or partial) to be made in respect of the import duties and taxes charged on the goods, 

or on materials contained in them or consumed in their production. 

 

drawee – the individual or firm on whom a draft is drawn and who owes the stated amount to the 

drawer. 

 

dual channel system (red/green) – simplified Customs control system allowing travellers on 

arrival to make a Customs declaration by choosing between two types of channel. One, identified 

by green symbols, is for the use of travellers carrying goods in quantities or values not exceeding 

those admissible duty-free and which are not subject to import prohibition or restriction. The other, 

identified by red symbols, is for other travellers. 

 

dumping – the importation of goods into a country at a price that is less than the normal price in 

the country of exportation. 

 

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (EDI or EDIFACT) 

– the UN-backed electronic data interchange standards body, to create electronic versions of 

common business documents that will work on a global scale. One digital document under 

consideration, the International Forwarding and Transport Message will do the jobs of six different 

electronic messages currently in use. 

 

embargo – in international trade refers to government actions limiting or prohibiting imports 

and/or exports of goods and/or services from or to a country. Such limitations may be applied by 

the embargoing country against its own nationals, such as the United States embargo against trade 

from Cuba, or in concert with other countries against a third country, such as the 1990 United 

Nations embargo against trade in any form with Iraq or the earlier U.N. embargo against trade with 
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South Africa. Embargoes may also be applied just against trade in certain products regardless of 

origin, such as the ban on trade in ivory. 

 

European Anti-Fraud Office (OLAF, from the French: Office européen de lutte antifraude) – 

a body mandated by the European Union with protecting the Union’s financial interests. It was 

founded on 28 April 1999, under the European Commission Decision 1999/352. Its tasks are 

threefold: to fight fraud affecting the EU budget; investigate corruption by staff of EU institutions; 

and develop anti-fraud legislation and policies. OLAF achieves its mission by conducting, in full 

independence, internal and external investigations. It coordinates the activities of its anti-fraud 

partners in the Member States in the fight against fraud. OLAF supplies EU member states with 

the necessary support and technical know-how to help them in their anti-fraud activities. It 

contributes to the design of the anti-fraud strategy of the European Union, and takes the necessary 

initiatives to strengthen the relevant legislation. 

 

excise duty – a tax on goods that are manufactured locally. 

 

Exclusive Economic Zone (EEZ) – as prescribed by the 1982 United Nations Convention on the 

Law of the Sea, is an area of the sea in which a sovereign state has special rights regarding the 

exploration and use of marine resources, including energy production from water and wind. It 

stretches from the baseline out to 200 nautical miles  from the coast of the state in question. It is 

also referred to as a maritime continental margin and, in colloquial usage, may include the 

continental shelf. The term does not include either the territorial sea or the continental shelf beyond 

the 200 nautical mile limit. 

 

Ex-Works (EXW) – the seller makes the goods available to the buyer at the seller’s premises. The 

title & risk pass to the buyer at that point, including payment of all transportation and insurance 

costs from the seller’s door. The EXW price does not include the price of loading goods onto a 

vehicle. EXW terms of trade are used for all modes of transportation. 

 

Force Majeure – the title of a common clause in contracts, exempting the parties for non-

fulfilment of their obligations as a result of conditions beyond their control, such as earthquakes, 

floods or war. 

 

forwarder, freight forwarder, foreign freight forwarder – an independent business that dispatches 

shipments for exporters for a fee. The firm may ship by land, air, or sea, or it may specialize. 
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Usually it handles all the services connected with an export shipment; preparation of documents, 

booking cargo space, warehouse, pier delivery and export clearance. The firm may also handle 

banking and insurance services on behalf of a client. The U.S. forwarder is licensed by the Federal 

Maritime Commission for ocean shipments. 

 

foul bill of landing – a receipt for goods issued by a carrier with an indication that the goods were 

damaged when received. 

 

Free Alongside Ship (FAS) – the seller transports the goods from their place of business, clears 

the goods for export and places them alongside the vessel at the port of export. The title & risk 

pass to the buyer once delivered alongside ship by the seller. The buyer is responsible for loading 

the goods onto the vessel (unless specified otherwise) and for paying all costs involved in shipping 

the goods to the final point of destination. FAS terms of trade are used for sea or inland waterway 

transportation. 

 

Free Carrier (FCA) – the seller delivers the goods to a specified carrier and place. The title & risk 

pass to the buyer when the seller delivers goods to the carrier. If the place chosen is the seller’s 

place of business, the seller must load the goods onto the transport vehicle; otherwise the buyer is 

responsible for loading the goods. FCA terms of trade are used for all modes of transportation. 

 

Free on Board (FOB) – the seller is responsible for delivering the goods from their place of 

business, clearing Customs in the country of export and loading the goods onto the vessel at the 

port of export. At the point where the goods cross the ‘ship’s rails’, the title & risk pass to the 

buyer. The buyer is responsible for overseas freight & insurance costs. Where Customs value is 

based on CIF, the cost of overseas freight and insurance must be added to the FOB value. FOB 

terms of trade are used for sea or inland waterway transportation. 

 

freight forwarder – a person whose business is to act as an agent on behalf of the shipper. A freight 

forwarder frequently makes the booking reservation. 

 

General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) – a multilateral treaty to help reduce trade 

barriers between the signatory countries and to promote trade through tariff concessions. The 

World Trade Organization (WTO) superseded GATT in 1994. A multilateral trade agreement 

among autonomous economic entities (not necessarily countries) aimed at expanding international 

trade as a means of raising world welfare. The GATT was signed in 1947, as an interim agreement. 
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It has been recognized worldwide as the key international institution concerned with multinational 

trade negotiations. The cornerstone of the GATT has been traditionally the most-favoured-nation 

clause, but in the 1970s and 1980s, regional and other trade preference systems became pervasive, 

weakening the role of GATT in ensuring equal market access among GATT members.  

 

general declaration-aircraft – declaration conforming to the provisions of Annex 9 to the 

Convention on International Civil Aviation, Chicago 1944. The general declaration is the basic 

document on arrival and departure providing information concerning the aircraft itself and 

summary information relating to the itinerary, crew, passengers and health. 

 

general declaration-ship – declaration conforming to the provisions of the Annex to the 

Convention on Facilitation of Maritime Traffic, London, 1965. The general declaration is the basic 

document on arrival and departure providing information concerning the ship itself and summary 

information relating to the cargo, crew, passengers and voyage. 

 

Gesellschaft mit beschrankter Haftung (GmbH) – used in Germany, Austria, Switzerland for a 

private limited company with limited liability for stock holders. 

 

Globally Networked Customs (GNC) – systematic exchange of information between Customs 

administrations to enhance Border Agencies’ ability to deliver regulatory services in a more timely 

and efficient manner for improved risk assessment and control, enhanced data quality; improving 

re-use of data already available in import, export or transit declarations and similar data transfers 

from trade community to Customs. 

 

Goods & Services Tax (GST) – an indirect tax (or consumption tax) used on the supply of goods 

and services. It is a comprehensive, multistage, destination-based tax: comprehensive because it 

has subsumed almost all the indirect taxes except a few state taxes. Multi-staged as it is, the GST 

is imposed at every step in the production process, but is meant to be refunded to all parties in the 

various stages of production other than the final consumer and as a destination-based tax, it is 

collected from point of consumption and not point of origin like previous taxes. 

 

goods declaration – a statement made in the form prescribed by Customs, by which the persons 

interested indicate the Customs procedure to be applied to the goods and furnish the particulars 

which the Customs require to be declared for the application of that procedure. 
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Gross Domestic Product (GDP) – a monetary measure of the market value of all the final goods 

and services produced in a specific time period. GDP (nominal) per capita does not, however, 

reflect differences in the cost of living and the inflation rates of the countries; therefore, using a 

basis of GDP per capita at purchasing power parity is arguably more useful when comparing living 

standards between nations, while nominal GDP is more useful comparing national economies on 

the international market. Total GDP can also be broken down into the contribution of each industry 

or sector of the economy. The ratio of GDP to the total population of the region is the per capita 

GDP and the same is called Mean Standard of Living. 

 

Gross Vehicle Weight (GVW) – the combined total weight of a vehicle and its container, inclusive 

of prime mover. 

 

the Hague Rules – a multilateral maritime treaty adopted in 1921 (at The Hague, Netherlands). 

Standardizes liability of an international carrier under the Ocean B/L. Establishes a legal «floor» 

for B/L. 

 

Harmonized System Convention (HS) – the expression commonly used to refer to the 

international Convention of the Harmonized Commodity Description and Coding System, adopted 

by the Customs Co-operation Council in 1988. This international system published by the WCO 

that sets out in systemised form the goods handled in international trade. Goods are grouped in 

Sections, Chapters and sub-Chapters that are governed by rules. 

 

Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) – a non-ministerial department of the UK 

Government responsible for the collection of taxes, the payment of some forms of state support, 

the administration of other regulatory regimes including the national minimum wage and the 

issuance of national insurance numbers. HMRC was formed by the merger of the Inland Revenue 

and Her Majesty’s Customs and Excise, which took effect on 18 April 2005. The department’s 

logo is the St Edward’s Crown enclosed within a circle. 

 

import/export duties and taxes – Customs duties and all other duties, taxes or charges which are 

collected on or in connection with the importation of goods, but not including any charges which 

are limited in amount to the approximate cost of services rendered or collected by the Customs on 

behalf of another national authority. 
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In-Bond – a Customs program for inland ports that provide for cargo arriving at a seaport to be 

shipped under a Customs bond to a more conveniently located inland port where the entry 

documents have been filed. Customs clears the shipment there, and the cargo is trucked to its 

destination, which normally is close to the inland port. 

 

incremental cost to export – the additional costs incurred while manufacturing and preparing a 

product for export (e.g., product modifications, special export packaging and export administration 

costs.) This does not include the costs to manufacture a standard domestic product, export crating 

and transportation to the foreign market. 

 

International Air Transport Association (IATA) – an organization whose stated mission is to 

represent, lead and serve the airline industry. Airline rules and regulations are defined by IATA. 

The main aim of IATA is to provide safe and secure transportation to its passengers. Other 

activities include the worldwide accreditation of travel agents and the regulation of the shipping 

of dangerous goods. 

 

International Chamber of Commerce (ICC) – the international body which promotes and 

facilitates world trade, and which codifies world trade practices in various publications. ICC was 

founded on 1919 at Atlantic City and it has over 45 million members in over 100 countries. 

 

International Civil Aviation Organisation (ICAO) – an agency responsible to the United Nations, 

based in Montréal, promoting safety, standards and procedures etc. in civil aviation. 

 

International Commercial Terms (INCOTERMS) – a series of pre-defined commercial terms 

published by the International Chamber of Commerce (ICC) relating to international commercial 

law. They are widely used in international commercial transactions or procurement processes and 

their use is encouraged by trade councils, courts and international lawyers. A series of three-letter 

trade terms related to common contractual sales practices, the Incoterms rules are intended 

primarily to clearly communicate the tasks, costs, and risks associated with the global or 

international transportation and delivery of goods. Incoterms inform sales contracts defining 

respective obligations, costs, and risks involved in the delivery of goods from the seller to the 

buyer, but they do not themselves conclude a contract, determine the price payable, currency or 

credit terms, govern contract law or define where title to goods transfers. 
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International Federation of Freight Forwarders Associations (FIATA) – an organization 

founded in Vienna, Austria, on 1926 as a non-governmental organization representing freight 

forwarders worldwide. FIATA’s membership includes 109 Association Members and more than 

5,500 Individual Members, overall representing an industry of 40,000 freight forwarding and 

logistics firms worldwide. 

 

International Maritime Organization (IMO) – a specialised agency of the United Nations 

responsible for regulating shipping. The IMO was established following agreement at a UN 

conference held in Geneva in 1948 and the IMO came into existence ten years later, meeting for 

the first time in 1959. Headquartered in London, United Kingdom, the IMO currently has 174 

member states and three associate members. The IMO’s primary purpose is to develop and 

maintain a comprehensive regulatory framework for shipping and its remit today includes safety, 

environmental concerns, legal matters, technical co-operation, maritime security and the efficiency 

of shipping. IMO is governed by an assembly of members and is financially administered by a 

council of members elected from the assembly.  

 

inward processing – the Customs procedure under which certain goods can be brought into a 

Customs territory conditionally relieved from payment of import duties and taxes, on the basis that 

such goods are intended for manufacturing, processing or repair and subsequent exportation. 

 

irrevocable letter of credit – letter of credit in which the specified payment is guaranteed by the 

bank if all terms and conditions are met by the drawee and which cannot be revoked without joint 

agreement of both the buyer and the seller. 

 

Istanbul Convention – the expression commonly used to refer to the Convention on temporary 

admission, adopted by the Customs Co-operation Council in Istanbul in 1990. 

 

Johannesburg Convention – the expression commonly used to refer to the International 

Convention on Mutual Administrative Assistance in Customs Matters, adopted by the Customs 

Co-operation Council in Brussels in 2003. 

 

Knocked Down (KD) – articles which are taken apart to reduce the cubic footage displaced or to 

make a better shipping unit and are to be re-assembled. 
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Kyoto Convention – the expression commonly used to refer to the international Convention on the 

simplification and harmonization of Customs procedures adopted by the Customs Co-operation 

Council in Kyoto in 1973. 

 

manifest – a list of the goods being transported by a carrier. 

 

money laundering – the process by which the illegal source of proceeds is concealed by means of 

financial transactions or any other means to make it appear legitimate. 

 

Most Favoured Nation (MFN) – a tariff term used to grant preferential treatment to a country. 

 

mutual administrative assistance – measures taken by a Customs administration on behalf of or 

in collaboration with another Customs administration for the proper application of Customs law 

and for the prevention, investigation and repression of Customs offences. 

 

Nairobi Convention – the expression commonly used to refer to the international Convention on 

mutual administrative assistance for the prevention, investigation and repression of Customs 

offences adopted by the Customs Co-operation Council in Nairobi in 1977. 

 

National Customs Enforcement Network (nCEN) – a web-based, automated system developed 

by the World Customs Organization (WCO) to assist Customs administrations in collecting, 

storing and exchanging nominal data and information at national level. 

 

Network of Customs Universities (INCU) – an international not-for-profit organisation of over 

200 members and affiliates, which aims to raise the academic profile of the customs profession 

through the development and promotion of educational programs, providing academic and applied 

research, and intellectual input to strategic decision making. 

 

Non-destructive Inspection (NDI) – inspection methods used to evaluate the integrity of industrial 

equipment. 

 

North American Free Trade Agreement (NAFTA) – an agreement signed by Canada, Mexico, 

and the United States that created a trilateral trade bloc in North America. In June 1991 was 

initiated negotiation of a comprehensive free trade agreement. The negotiations were concluded 

in August 1992, and the draft text is structured along the lines of the U.S.-Canada Free Trade 
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Agreement. The Clinton administration negotiated supplemental agreements on labour and 

environmental issues, and Congress approved the whole package of NAFTA agreements in 

November 1993. NAFTA went into effect January 1, 1994. 

 

ocean bill of lading – a receipt for cargo in transit, and a contract between the exporter and an 

ocean carrier for transportation and delivery of goods to a specified party at a specified foreign 

destination. Issued after the vessel has sailed and the cargo has been entered in the ship’s manifest. 

 

office en route – Customs office where goods are imported or exported in the course of a Customs 

transit operation. 

 

One-stop Border Post (OSBP) – a border post operated by two neighboring countries and 

requiring close cooperation in the daily management of the border post, the harmonization of 

requested documentation, the development of an enabling legal framework covering mutual 

recognition of controls and the exchange of data, joint maintenance of the infrastructure, joint use 

of expensive nonintrusive inspection equipment, and the operation by border agency officials on 

an extra-territorial basis when needed.  

 

Organisation of Petroleum Exporting Countries (OPEC) – an intergovernmental organization of 

13 countries. Founded on 14 September 1960 in Baghdad by the first five members (Iran, Iraq, 

Kuwait, Saudi Arabia, and Venezuela), it has since 1965 been headquartered in Vienna, Austria, 

although Austria is not an OPEC member state. As of September 2018, the 13 member countries 

accounted for an estimated 44 percent of global oil production and 81.5 percent of the world’s 

«proven» oil reserves, giving OPEC a major influence on global oil prices that were previously 

determined by the so-called «Seven Sisters» grouping of multinational oil companies. A larger 

group called OPEC+ was formed in late 2016 to have more control on the global crude oil market. 

The demand for OPEC oil fell to a 30-year low in the second quarter of 2020. 

 

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) – an intergovernmental 

economic organisation with 37 member countries, founded in 1961 to stimulate economic progress 

and world trade. It is a forum of countries describing themselves as committed to democracy and 

the market economy, providing a platform to compare policy experiences, seek answers to 

common problems, identify good practices and coordinate domestic and international policies of 

its members. Generally, OECD members are high-income economies with a very high Human 

Development Index (HDI) and are regarded as developed countries. As of 2017, the OECD 
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member countries collectively comprised 62.2% of global nominal GDP (US$49.6 trillion) and 

42.8% of global GDP (Int$54.2 trillion) at purchasing power parity. The OECD is an official 

United Nations observer. 

 

outward processing – customs procedure under which goods which are in free circulation in a 

Customs territory may be temporarily exported for manufacturing, processing or repair abroad and 

then re-imported with total or partial exemption from import duties and taxes. 

 

Partnership in Customs Academic Research and Development (PICARD) – the programme 

launched in 2006 to provide a framework for cooperation between Customs and the academic 

world.  

 

Post Clearance Audit (PCA) – a systematic Customs control measure to ensure the accuracy and 

authenticity of declarations through the examination of the relevant books, records, business 

systems, and commercial data kept by persons/companies directly or indirectly involved in the 

international trade. 

 

preference (or preferential) duty – a lower duty rate based on the value of the goods dependent 

on the country of origin. 

 

prepaid freight – generally speaking, freight charges both in ocean and air transport may be either 

prepaid in the currency of the country of export or they may be billed collect for payment by the 

consignee in his local currency. However, on shipments to some countries freight charges must be 

prepaid because of foreign exchange regulations of the country of import and/or rules of steamship 

companies or airlines. 

 

prima facie – latin, «on first appearance». When a steamship company issues a clean bill of lading, 

it acknowledges that the goods were received «in apparent good order and condition» and this is 

said by the courts to constitute prima facie evidence of the conditions of the containers; that is, if 

nothing to the contrary appears, it must be inferred that the cargo was in good condition when 

received by the carrier. 

 

quantitative quota – any pre-set quantity, authorized for importation or exportation of given 

goods, during a specified period, beyond which no additional quantity of these goods can be 

imported or exported. 
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rebate – a deduction taken from a set payment or charge. As a rebate is given after payment of the 

full amount has been made, it differs from a discount which is deducted in advance of the payment. 

In foreign trade, a full or partial rebate may be given on import duties paid on goods which are 

later re-exported. 

 

Regional Intelligence Liaison Offices (RILO) – a regional centre for collecting and analysing 

data, which also disseminates information throughout the global customs network. As a 

fundamental pillar of the World Customs Organization (WCO)’s Enforcement Strategy, 

Intelligence and Information Exchange is facilitated through eleven RILOs covering the six 

regions of the WCO. In any given region, each RILO employs Customs officers from different 

countries to ensure that the entire dynamic of the region is fully reflected. With the responsibility 

of collecting and analysing regional data, RILOs are considered information centres. The aim of 

this mechanism is to enhance the effectiveness of global information and intelligence exchange 

and to strengthen cooperation between all Customs services tasked with combating transnational 

crime. 

 

Regional Office for Capacity Building (ROCB) – the cornerstone of the Region’s approach to 

capacity building as laid out in its Capacity Building Strategy. Their mission is to assist member 

Customs administrations with their capacity building programs at regional level by helping them: 

to identify more accurate capacity building needs and possible solutions; to enhance the 

coordination of capacity building activities with regional members and the WCO Secretariat; to 

monitor projects; to improve networking with donor agencies and relevant organizations; to use 

resources more cost-effectively; and to coordinate the use and implementation of WCO tools and 

practices in the Region. 

 

relief consignments – goods, including vehicles and other means of transport, foodstuffs, 

medicaments, clothing, blankets, tents, prefabricated houses, water purifying and water storage 

items, or other goods of prime necessity, forwarded as aid to those affected by disaster;  

– all equipment, vehicles and other means of transport, specially trained animals, provisions, 

supplies, personal effects and other goods for disaster relief personnel in order to perform their 

duties and to support them in living and working in the territory of the disaster throughout the 

duration of their mission. 
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retaliation – action taken by a country to restrain its imports from another country that has 

increased a tariff or imposed other measures that adversely affects the firsts country’s exports. 

 

Revised Arusha Declaration – the expression commonly used to refer to the Declaration of the 

Customs Co-operation Council concerning good governance and integrity in customs, adopted by 

the Customs Co-operation Council in Arusha in 1993 and revised in 2003. 

 

Revised Kyoto Convention (RKC) – the expression commonly used to refer to the international 

Convention on the simplification and harmonization of Customs procedures (amended), adopted 

by the Customs Co-operation Council in Brussels in 1999. 

 

SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE Framework) – 

the standards that would act as a deterrent to international terrorism, secure revenue collections 

and promote trade facilitation worldwide, were adopted in June 2005 by the WCO Council. In 

2007, the WCO’s flagship Customs-Business partnership programme – the Authorized Economic 

Operators (AEO) Programme – was introduced. The SAFE Framework has emerged as the global 

Customs community’s concerted response to threats to the supply chain security, equally 

supporting facilitation of legitimate and secure businesses. It prescribes baseline standards that 

have been tested and are working well around the globe. This unique international instrument 

endeavors to usher a safer world trade regime and also heralds a new approach to working methods 

and partnership for both Customs and business towards a common goal based on trust. 

 

ship’s general declaration – declaration conforming to the provisions of the Annex to the 

Convention on Facilitation of Maritime Traffic, London, 1965. The general declaration is the basic 

document on arrival and departure providing information concerning the ship itself and summary 

information relating to the cargo, crew, passengers and voyage. 

 

Single Administrative Document (SAD) – also known as Form C88 in the UK, is the main customs 

form used in international trade to or from the European Union Customs Union. Traders and agents 

can use the SAD to assist with declaring import, export, transit and community status declarations 

in manual processing situations. It is used for EU trade with non-EU countries and for the 

movement of non-EU goods within the EU, and replaced the various national forms in used among 

member states before its introduction in 1988. SAD legislation needed to take full account of 

today’s environment and adapt with the evolution that occurred since its inception. 
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single window (SW) – a facility that allows parties involved in trade and transport to lodge 

standardized information and documents with a single entry point to fulfill all import, export, and 

transit-related regulatory requirements. If information is electronic, then individual data elements 

should only be submitted once. 

 

smuggling – customs offence consisting in the movement of goods across a Customs frontier in 

any clandestine manner, thereby evading Customs control. 

 

South Pacific Regional trade and Economic Co-operation Agreement (SPARTECA) – a 

nonreciprocal trade agreement in which Australia and New Zealand offer duty-free and 

unrestricted access for specified products originating from the developing island member countries 

of the Pacific Islands Forum. The agreement was signed in 1980 in Tarawa, Kiribati, and subject 

to Rules of Origin regulations, designed to address the unequal trade relationships between the two 

groups. The textiles, clothing and footwear (TCF) industry has been a major beneficiary of 

SPARTECA through the preferential access to Australian and New Zealand markets. The 

agreement entered into force on 1 January 1981. 

 

specific duties and taxes – duties and taxes which are not calculated on the basis of value. The 

basis for calculation may be, for example on the gross or net weight, the number of items, the 

volume, the length, the alcoholic strength by volume. 

 

Standard international trade classification (SITC) – a standard numerical code system developed 

by the United Nations to classify commodities used in international trade. 

 

stores declaration – documents providing the particulars concerning stores carried on board the 

means of transport, to be presented as required by the Customs. 

 

substantial transformation criterion – the criterion according to which origin is determined by 

regarding as the country of origin the country in which the last substantial manufacturing or 

processing, deemed sufficient to give the commodity its essential character, has been carried out. 

 

Supply Chain Security (SCS) – the activities aimed on enhancing of the security of the supply 

chain or value chain, the transport and logistics system for the world’s cargo. Their objective is to 

combine traditional practices of supply-chain management with the security requirements driven 

by threats such as terrorism, piracy, and theft. Typical supply-chain security activities include: 
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Credentialing of participants in the supply chain; Screening and validating of the contents of cargo 

being shipped; Advance notification of the contents to the destination country; Ensuring the 

security of cargo while in-transit via the use of locks and tamper-proof seals; Inspecting cargo on 

entry. 

 

surety – a natural or legal person (generally a bank or insurance company) who accepts 

responsibility in due legal form for the financial consequences of non-fulfilment of another’s 

obligations to the Customs. 

 

surety bond – a bond insuring against loss or damage or for the completion of obligations. 

 

tariff ceiling – any pre-set value or quantity, authorized for importation or exportation of given 

goods, during a specified period, with a reduction of the normal Customs duties, and beyond which 

the granting of the said tariff reduction may be suspended until the end of the period in question. 

 

Taxation and Customs Union Directorate-General (TAXUD) – a directorate of the European 

Commission. The DG Taxation and Customs manages, defends and develops the customs union 

as a vital part of protecting the external borders of the European Union. It also co-ordinates taxation 

policy across the European Union. 

 

temporary admission – the Customs procedure under which certain goods can be brought into a 

Customs territory conditionally relieved from payment of import duties and taxes; such goods must 

be imported for a specific purpose and must be intended for re-exportation within a specified 

period and without having undergone any change except normal depreciation due to the use made 

of the goods. 

 

Time Release Study (TRS) – a strategic and internationally recognized tool to measure the actual 

time required for the release and/or clearance of goods, from the time of arrival until the physical 

release of cargo, with a view to finding bottlenecks in the trade flow process and taking necessary 

measures to improve the effectiveness and efficiency of border procedures. 

 

trade facilitation – the simplification and harmonization of international trade procedures, 

including activities, practices, and formalities involved in collecting, presenting, communicating, 

and processing data required for the movement of goods in international trade. 
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Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) – government regulations or 

administrative procedures which diminish or deny intellectual property protection. Under the 

Uruguay Round accord of December 1993, GATT member countries agreed to a comprehensive 

set of international rules and stronger measures at international borders to stop trade in goods that 

infringe on intellectual property rights. Under the TRIPS agreement, nations are obliged to rewrite 

national laws to make them conform to internationally agreed norms for the protection of patents, 

trademarks, copyrights, industrial designs, trade secrets, integrated circuits (semiconductor chip 

mask works), and geographical indications. It also broadens the areas of protection to include 

technological areas that are not currently protected in many countries. 

 

transshipment – the Customs procedure under which goods are transferred under Customs control 

from the importing means of transport to the exporting means of transport within the area of one 

Customs office which is the office of both importation and exportation. 

 

transit bond-note – national Customs document providing authority for goods to be conveyed in 

Customs transit without prior payment of import duties and taxes, generally containing all the 

particulars necessary for the assessment, where appropriate, of import duties and taxes, and an 

undertaking, covered by security, to produce the goods at the Customs office of destination with 

Customs seals intact. 

 

unclean bill of lading – a bill containing reservations as to the good order and condition of the 

goods, or the packaging, or both. Examples: «bags torn»; «drums leaking»; «one case damaged»; 

«rolls chafed». 

 

Unique Consignment Reference (UCR) – a reference number for Customs use and may be 

required to be reported to Customs at any point during a Customs procedure. 

 

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) – a subsidiary body of 

the UN General Assembly (UNGA) responsible for helping to facilitate international trade and 

investment. Established by the UNGA in 1966, UNCITRAL’s official mandate is «to promote the 

progressive harmonization and unification of international trade law» through conventions, model 

laws, and other instruments that address key areas of commerce, from dispute resolution to the 

procurement and sale of goods. UNCITRAL carries out its work at annual sessions held alternately 

in New York City and Vienna, where it is headquartered. 
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United Nations Conference on Trade & Development (UNCTAD) – a permanent 

intergovernmental body established in 1964. UNCTAD is the part of the United Nations 

Secretariat dealing with trade, investment, and development issues. The organization’s goals are 

to: «maximize the trade, investment and development opportunities of developing countries and 

assist them in their efforts to integrate into the world economy on an equitable basis». UNCTAD 

was established by the United Nations General Assembly in 1964 and it reports to the UN General 

Assembly and United Nations Economic and Social Council. The primary objective of UNCTAD 

is to formulate policies relating to all aspects of development including trade, aid, transport, 

finance and technology. The conference ordinarily meets once in four years; the permanent 

secretariat is in Geneva. 

 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) – a specialised 

agency of the United Nations aimed at promoting world peace and security through international 

cooperation in education, the sciences, and culture. It has 193 member states and 11 associate 

members, as well as partners in the nongovernmental, intergovernmental, and private sector. 

Headquartered at the World Heritage Centre in Paris, France, UNESCO has 53 regional field 

offices and 199 national commissions that facilitate its global mandate. 

 

United Nations Law of the Sea Convention (UNCLOS) – an international agreement that resulted 

from the third United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS III), which took place 

between 1973 and 1982. The Law of the Sea Convention defines the rights and responsibilities of 

nations with respect to their use of the world’s oceans, establishing guidelines for businesses, the 

environment, and the management of marine natural resources. The Convention, concluded in 

1982, replaced the quad-treaty 1958 Convention on the High Seas. UNCLOS came into force in 

1994, a year after Guyana became the 60th nation to ratify the treaty. As of June 2016, 167 

countries and the European Union have joined in the Convention. It is uncertain as to what extent 

the Convention codifies customary international law. 

 

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) – a UN office that was established in 1997 

as the Office for Drug Control and Crime Prevention by combining the United Nations 

International Drug Control Program (UNDCP) and the Crime Prevention and Criminal Justice 

Division in the United Nations Office at Vienna. It is a member of the United Nations Development 

Group and was renamed the United Nations Office on Drugs and Crime in 2002. In 2016–2017 it 

has an estimated biannual budget of US$700 million. 
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United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport 

(UN/EDIFACT) – an international standard for electronic data interchange (EDI) developed for 

the United Nations and approved and published by UNECE, the UN Economic Commission for 

Europe. 

 

Universal Postal Union (UPU) – the inter-governmental organization founded in 1874 by the 

Treaty of Bern as the «General Postal Union» which, in 1878, was renamed the «Universal Postal 

Union (UPU)» and which since 1948 has been a specialized agency of the United Nations. 

 

urgent consignments – goods which require rapid clearance as a matter of priority due to: their 

nature; their meeting a fully justified urgent need. 

 

valuation charges – transportation charges assessed shippers who declare a value of goods higher 

than value of carrier’s’ limits of liability. 

 

Value Added Tax (VAT) – the appraisal of the worth of imported goods by customs officials for 

the purpose of determining the amount of duty payable in the importing country. The GATT 

Customs Valuation Code obligates governments that sign it to use the ‘transaction value’ of 

imported goods as the principal basis for valuing the goods for customs purposes. 

 

Vehicle and Cargo Inspection System (VACIS) – also known as a Customs Exam, this is the most 

common type of inspection performed at a port, usually on ocean freight. It is essentially an x-ray 

exam of an entire shipment or container and is generally done at the first port of entry. 

 

warranty goods – those goods that are supplied free of charge to replace defective goods. 

 

Warsaw Convention – the convention that created uniform rules for liability of international air 

transport operators. 

 

WCO data model – a compilation of clearly structured, harmonized, standardized and reusable 

sets of data definitions and electronic messages to meet operational and legal requirements of 

cross-border regulatory agencies, including Customs, which are responsible for border 

management. 
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World Customs Organisation (WCO) – an intergovernmental organization headquartered in 

Brussels, Belgium. The WCO is noted for its work in areas covering the development of 

international conventions, instruments, and tools on topics such as commodity classification, 

valuation, rules of origin, collection of customs revenue, supply chain security, international trade 

facilitation, customs enforcement activities, combating counterfeiting in support of Intellectual 

Property Rights, drugs enforcement, illegal weapons trading, integrity promotion, and delivering 

sustainable capacity building to assist with customs reforms and modernization. The WCO 

maintains the international Harmonized System (HS) goods nomenclature, and administers the 

technical aspects of the World Trade Organization (WTO) Agreements on Customs Valuation and 

Rules of Origin. 

 

World Health Organization (WHO) – a specialized agency of the United Nations responsible for 

international public health. The WHO Constitution, which establishes the agency’s governing 

structure and principles, states its main objective as «the attainment by all peoples of the highest 

possible level of health». It is headquartered in Geneva, Switzerland, with six semi-autonomous 

regional offices and 150 field offices worldwide. 

 

World Intellectual Property Organisation (WIPO) – one of the 15 specialized agencies of the 

United Nations. Pursuant to the 1967 Convention Establishing the World Intellectual Property 

Organization, WIPO was created to promote and protect intellectual property across the world by 

cooperating with countries as well as international organizations. It began operations on 26 April 

1970 when the convention entered into force.  

 

World Trade Organisation (WTO) – an intergovernmental organization that regulates and 

facilitates international trade between nations. It officially commenced operations on 1 January 

1995, pursuant to the 1994 Marrakesh Agreement, thus replacing the General Agreement on 

Tariffs and Trade (GATT) that had been established in 1948. The WTO is the world’s largest 

international economic organization, with 164 member states representing over 96% of global 

trade and global GDP. 

 

WTO Valuation Agreement – the expression commonly used to refer to the Agreement on 

Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, which sets 

out the methodology and requirements for determining the Customs value for imported goods 

subject to ad valorem duties. 

 


