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ВСТУП 

Фірмоніми, тобто власні назви підприємств, установ, організацій, ділових 

і неділових об’єднань людей, є об’єктом активного зацікавлення соціолінгвістів, 

мовознавців та маркетологів у економічно розвинутих країнах світу. В Україні, 

як і в інших країнах пострадянського простору, потреба вивчення фірмонімії 

виникла разом із розвитком економічних відносин і з часом стає все 

актуальнішою. Зокрема, великий науковий інтерес привертають як власне 

українські фірмоніми, так й іншомовні запозичення у фірмонімії, що є дуже 

поширеним явищем. 

У нашій країні останнім часом значно збільшилася питома вага робіт, 

присвячених соціолінгвістичним розвідкам у порівнянні з попередніми 

десятиліттями.  Зокрема, увагу дослідників привертає не просто теоретичне 

обґрунтування  основоположних теорій соціолінгвістики, а й нові шляхи 

пізнавання чинників, що провокують зміни у мовленнєвому розвитку різних 

соціальних груп індивідуумів. Так, комунікативна особистість підприємця  

складається з комунікативних компетенцій, певного набору комунікативних 

стратегій, актуальної тематики спілкування та професійно зумовлених 

мовленнєвих ресурсів, характерних для професійного соціолекту підприємця.   

Таким чином, актуальність дослідження визначається його своєчасним 

проведенням у зв’язку з активними інтеграційними процесами, що 

спостерігаються у світі взагалі, зокрема, які сприяють зміцненню суспільно-

політичних, економічних, соціальних і культурних зв’язків між країнами та 

всередині окремих держав. З іншого боку, актуальність нашої розвідки пов’язана 

з тим, що останнім часом англійська мова, як мова-посередник, зайняла 

лідируючі позиції в усьому світі й англіцизми широко використовують у власних 

назвах навіть у слов’янських країнах. Це може бути наслідком українсько-

англійського білінгвізму у сфері бізнесу, реклами та кіно, адже продукти цих 

галузей є комерційно-маркованими й чутливими до еволюційних мовних змін.  
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Метою дослідження є встановлення особливостей утворення та 

функціонування фірмонімікону Миколаївщини як соціолінгвістичного та 

лінгвістичного явища. 

Досягнення поставленої мети передбачає розв'язання таких завдань: 

– уніфікувати терміно-поняттєвий апарат фірмоніма в системі 

лінгвістичного та соціолінгвістичного простору; 

– виявити специфічні ознаки фірмонімів та визначити їх статус у 

національному професійному соціолекті підприємців; 

– охарактеризувати способи творення назв ділових об’єднань людей; 

– проаналізувати структурно-семантичні типи назв підприємств, фірм, 

товариств тощо; 

– з’ясувати особливості функціонування англомовних і власне 

українських фірмонімів міста Миколаєва. 

Об’єкт наукової роботи – сучасні фірмоніми Миколаєва у складі 

підприємницького професійного соціолекту.  

Предметом дослідження стали структурно-семантичні та синтаксичні 

особливості та функціональні аспекти сучасних власне українських та 

англомовних фірмонімів Миколаївщини. 

Методи дослідження підпорядковано досягненню поставленої в роботі 

мети. Для виокремлення власних назв на позначення підприємств у Миколаєві 

було обрано метод безпосереднього спостереження за функціонуванням 

фірмонімів у текстах зовнішньої візуальної реклами, друкованих та інтернет-

виданнях, а також метод часткової вибірки. Основним методом дослідження 

наукової роботи є описовий. Додатково використовувалися прийоми системного, 

порівняльного, етимологічного та кількісного аналізу. 

Фактичним матеріалом для написання дослідження слугували 424 

власне українських та англомовних фірмонімів, що репрезентують сучасний 

фірмонімікон міста Миколаєва, виокремлені шляхом вибірки з рекламних 

матеріалів, вивісок зовнішньої реклами, інтернет-сайтів. 
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Новизна роботи полягає в тому, що вперше в українській соціолінгвістиці 

здійснено аналіз функціонування фірмонімів у складі професійного соціолекту 

підприємців Миколаївщини. 

Теоретичне значення дослідження. Зроблені на основі проаналізованого 

матеріалу теоретичні узагальнення доповнюють та уточнюють положення 

сучасної соціолінгвістики, зокрема, питання класифікації об’єктів соціолектної 

номінації, методів і прийомів соціолінгвістичних досліджень, специфіки власних 

назв у складі професійних соціолектів, збагачують словниковий склад мови. 

Результати проведеної роботи розширюють сферу наукового пізнання в галузі 

соціолінгвістики, виявляють нові тенденції в розвитку досліджень різних 

соціолектів та інших напрямів лінгвістичних досліджень, зокрема лексикології, 

комунікативної лінгвістики, дискурсології.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані під час вивчення лексичного складу різних соціолектів 

на території України. Уведений у науковий обіг реєстр фірмонімів міста 

Миколаєва, висновки з його аналізу розширюють вивчення української 

фірмонімії, закономірностей її формування та функціонування  у складі 

професійного соціолекту підприємців, а також прислужаться при створенні 

нових якісних фірмонімів підприємців. 

Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаної літератури (38 найменувань) та додатків – 

покажчика фірмонімів м. Миколаєва (424 одиниці), фото зображень об’єктів 

підприємництва. Загальний обсяг дослідження – 58 сторінок, із них 30 сторінок 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1. МІСЦЕ ФІРМОНІМІВ У ПРОФЕСІЙНИХ СОЦІОЛЕКТАХ 

1.1. Проблема виділення та диференціації соціолектів 

Численні соціолінгвістичні дослідження у поєднанні з методами 

мовознавчого аналізу доводять те, що будь-яка природна мова не є гомогенною 

системою, а представляє собою величезну кількість варіантів цієї системи. Про 

внутрішню диференціацію мови свідчить її мінливість, яка й обґрунтовує 

можливості реалізації мовленнєвих особливостей у мовленні індивіда. Всередині 

однієї мови, для якої характерна єдність вимови та граматичних форм, існує 

безліч лексичних одиниць і лексичних груп, що об’єднують одиниці, які 

визначаються різними соціальними чинниками. Розмірковуючи про своєрідність 

мови як суспільного явища, мовознавці вже давно дійшли висновку про 

розшарування національних мов на підсистеми, взаємодія яких і є втіленням 

соціальних процесів. Відбиття в мові соціальної структури суспільства 

узвичаєно називати соціальною диференціацією мови [3, с. 300].  

Інтерес до дослідження соціальних діалектів почав виникати паралельно зі 

зростанням соціальної диференціації суспільства. На жаль, фіксація появи нових 

соціолектів відбувалась із помітним запізненням через те, що свого розвитку нові 

мовні утворення спочатку набувають в усному мовленні і лише згодом стають 

доступними для письмового підтвердження. Відтак, більшість дослідників 

датують перші згадки про соціолекти XII-XV ст., пояснюючи такий розрив у 

століттях різними свідченнями тих часів. Лінгвістична традиція дослідження 

прикладів соціолектів найактивніше розвивалася у Франції, зокрема, завдяки 

фіксації терміна «jargon» (XII ст.) та діяльності французької соціологічної 

школи. 

Кожен із нас є носієм декількох лексичних систем, які належать до різних 

соціолектів, наприклад: володіння професійною термінологією – професійна 

термінологія; використання у мовленні професійних жаргонізмів – професійний 

жаргон; мова, що використовується для спілкування з одногрупниками / 

однокласниками або молоддю – студентський / шкільний жаргон або 

молодіжний сленг тощо [23, с. 179]. У сучасній мові виділяється велика кількість 



7 
 

соціальних діалектів, які виникають та існують у межах певних соціальних груп, 

що потребують мовного соціального обмеження. Суб’єкт може володіти мовою 

на різному рівні, в порівнянні з іншими людьми, та застосовувати характерні 

лексичні одиниці залежно від ситуації. Найчастіше цей процес 

підпорядковується екстралінгвістичним факторам (стать, вік, соціальна 

приналежність, освіта, вихованість тощо). Появі деяких мовленнєвих 

особливостей сприяють також і рід діяльності, коло інтересів, співрозмовники 

або середовище існування. Г. Шонфельд акцентує увагу на чотирьох базових 

екстралінгвістичних факторах виникнення різноманітних мовленнєвих 

варіантів: час, простір, соціальний стан, ситуація. Розмовна мова при цьому 

наділена просторовим розподілом, згідно з яким виявляються її соціальні та 

ситуативні ознаки [38, с. 207]. 

Як предмет дослідження соціолінгвістики та інших мовознавчих 

дисциплін соціальні діалекти привертали увагу багатьох дослідників і 

отримували різне тлумачення своєї суті. Так, на думку В. Бондалєтова, при 

широкому розумінні змісту терміну «соціолект» до його категорію варто 

відносити всі або майже всі соціально обумовлені різновиди мови, незалежно від 

їх структурних та функціональних особливостей [5, с. 66]. Загальною рисою всіх 

мовних утворень, віднесених до категорії соціальних діалектів, є обмеженість 

їхньої соціальної основи: вони виступають засобом спілкування, як правило – 

додатковим,  окремих соціально-станових, виробничо-професійних, групових і 

вікових колективів, а не всього народу та не всього населення регіону. 

Л. Масенко визначає соціальний діалект як варіант національної мови, 

пов'язаний з існуванням соціальних груп, об’єднаних певним типом зв’язку [16, 

с. 83]. Дослідниця підкреслює те, що близьким за значенням до соціолекту є 

термін «жаргон», тлумачення якого знаходимо в енциклопедії «Українська 

мова»: «один із різновидів соціальних діалектів, що відрізняється від 

загальновживаної мови використання специфічної експресивно забарвленої 

лексики, синонімічної до слів загального вжитку, фразеології, іноді й 

особливостями мови» [31, с. 190]. 
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У Словнику соціолінгвістичних термінів знаходимо схоже тлумачення 

соціолекту як різновиду мови, характерною особливістю якої є об’єднання 

мовних особливостей, притаманних певній соціальній групі. 

Т. Єрофєєва відзначає необхідність визначення поняття соціолект крізь 

призму стратифікації: «соціолект – це набір мовних кодів, якими володіють 

індивіди, що об’єднані будь-якою стратою, а стратифікація мовного колективу 

виступає тим методологічним підходом, котрий дозволяє аналізувати 

закономірності мовленнєвої поведінки людини в реальних умовах життя» [9, 

с. 22]. 

Проблема виділення та опису соціальних діалектів постає у зв’язку з 

відсутністю однозначної класифікації подібних варіантів мови. Упродовж 

багатьох років дослідження думки науковців різняться в деяких аспектах аналізу 

соціолектів. Наприклад, Б. Серєбрєнніков наводить таку класифікацію 

соціальних діалектів: професійні лексичні системи; групові/корпоративні 

жаргони; жаргони декласованих; умовні мови [18, с. 308]. 

К. Левковська виділяє лише дві групи соціолектів – професійна 

(спеціальна лексика) та арготизми (жаргонізми). Характерною особливістю 

першої групи є включення до неї наукової термінології. До другої науковець 

відносить злочинницький жаргон, підкреслюючи те, що в мовленні студентів 

також функціонують одиниці арго або жаргону. Арго (жаргон) – це, перш за все, 

мова певної соціальної групи, яка є зрозумілою лише представникам даної групи. 

На думку К. Левковської, від професійної лексики жаргонізми відрізняються 

тим, що жаргонна лексика розповсюджується на існуючі поняття, а 

професіоналізми утворюються для позначення нових предметів або явищ [15, с. 

253–254].  

Німецький соціолінгвіст Г. Лофлер ділить усі соціолекти на три групи, 

називаючи кожну з них типом. До типу А науковець відносить соціолекти, які 

стосуються престижності тієї чи іншої соціальної групи, пояснюючи свою думку 

тим, що мовна система миттєво реагує на характер цінностей, які тісно пов’язані 

з суспільною ієрархією.  
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Соціолекти певних обмежених груп індивідів (професійні, наукові та 

спеціальні жаргони) це друга група соціолектів – тип В. Однак, професіоналізми 

часто можна віднести до Типу С завдяки їх розгорнутій функціональності.  

Третій тип соціолектів включає в себе власне соціолекти, якими ми 

називаємо ті мовленнєві варіанти, носії яких утворюють помітно нову за всіма 

ознаками суспільну групу. На думку Г. Лофлера, тип С можна розділити на три 

підгрупи: перехідні (шкільний, студентський, тюремний жаргони), часові (нічне 

життя, спортивний жаргон), звичні (бродячі музиканти, іноземна мова) [35, 

с. 114–117]. 

Досліджуючи особливості німецьких соціолектів Т. Шиппан вважає їх 

спектр широким та різноманітним, відносно стабільними науковець називає такі 

соціальні групи: родина, організації, ровесники. Завдяки потребі у безперервній 

комунікації та окремим комунікативним ситуаціям виникає велика кількість 

новоутворених соціолектів [37, с. 237].  

Аналізуючи характерні особливості соціальних діалектів, можна зробити 

висновок про те, що соціолекти не мають власної граматичної структури, адже 

відрізняються вони між собою лише лексичним складом. Саме тому жоден із 

дослідників не береться віднести соціолекти до складу діалектів, які часто 

володіють специфічною фонетичною або граматичною системами.  

Отже, обслуговуючи комунікативні потреби соціально обмежених груп 

людей, соціолекти характеризуються специфікою у формуванні, доборі та 

використанні певної частини лексико-фразеологічних (іноді ще й фонетичних, 

морфологічних і синтаксичних) мовних засобів. 

 

1.2. Професійні діалекти та їх функції у сучасному суспільстві  

До складу професійної лексики належить штучно створена наукова і 

технічна термінологія, яка має системний характер і фіксується в спеціальних 

словниках наукових або технічних термінів. Між професійною лексикою, що 

виникла природним шляхом, і штучно створеною термінологією існують точки 

дотику, адже в усній мовленнєвій практиці ці дві лексичні системи іноді 



10 
 

змішуються. Однак штучно створена термінологія вирізняється більшою 

стійкістю, стандартизацією й відсутністю образно-експресивного забарвлення. 

На відміну від професійних жаргонів, вона не має територіальних діалектів. 

Професійним діалектом прийнято вважати додаткову до основної форми 

існування мови лексичну систему, яка властива представникам певної 

діяльності, а також професії чи галузі виробництва. Поруч із терміном 

«професійні діалектизми» вживається термін «професійні жаргонізми», що 

позначає емоційно забарвлені лексичні одиниці, які побутують в усному 

мовленні людей певної професії чи роду занять, об’єднаних спільними звичками 

або соціальним становищем [26].   

До основних функцій професійного соціолекту належать: комунікативна 

(сфера функціонування розповсюджується здебільшого в усному мовленні 

професіоналів); номінативна (передає спеціальне значення, що не має 

відповідників у загальнонародній мові); експресивна (причина появи соціолекту 

пов’язана з прагненням комунікантів до більш емоційного мовлення); функція 

відокремлення професійного колективу від інших. 

Численні соціолінгвістичні дослідження та спостереження дають змогу 

виділяти певні особливості, притаманні професійному жаргону. По-перше, 

професійний соціолект по-новому позначає вже відомі поняття (зазвичай – 

предмети та процеси праці). По-друге, аналізований нами термін є 

спеціалізованою частиною нелітературної лексики. По-третє, професійний 

соціолект має здатність залишатись у словнику лише тих людей, які пов’язані 

між собою конкретною сферою діяльності. 

Професійний соціолект використовується переважно в неофіційних 

умовах розмовного спілкування спеціалістів на професійні теми. На відміну від 

кодифікованої спеціальної лексики (термінології), що використовується тільки 

за офіційних умов спілкування, професійний соціолект зустрічається як в усній, 

так і в писемній формі. Варто підкреслити, що професійним соціолектом 

називають також і занижені синоніми наукових або технічних термінів. 
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Аналізований соціолект, на відміну від інших жаргонних систем 

(наприклад, молодіжного сленгу або злочинницького жаргону) формується на 

основі професійних мовленнєвих потреб його носіїв, головними мотивами яких 

є організація та управління. Цими мотивами визначається понятійно-тематична 

типологія основних жаргонних номінацій. За приклад беремо типологію Марини 

Панової: позначення суб’єктів діяльності; позначення видів управлінської 

діяльності; нормативно-правова діяльність; повсякденна службова діяльність; 

номінація видів ділових паперів та документів; оцінка діяльності, планів, 

результатів; назви соціально-господарчих сфер [21, с. 58]. 

Дещо відрізняється від наведеної типології класифікація, запропонована  

В. Хіміком: суб’єкти адміністративно-ділової субкультури (силовик, трудовик); 

об’єкти та предмети діяльності (персоналка, нелегал); сфери адміністративно-

ділової діяльності (капіталка, муніципалка); сфери професійної діяльності (дати 

добро, спустити); характеризовані поняття ділового життя (конкретика, 

конструктив) [19, с. 400]. 

Наголосимо на тому, що наведені диференціації номінацій професійного 

соціолекту носять умовний характер та представляють собою лише загальне 

коло понять професійної ділової субкультури. Більшість поданих жаргонних 

номінацій характеризуються звичайною для розмовної заниженої лексики 

дифузністю семантики та функціонування, а отже, можуть існувати в різних 

сферах ділового життя.  

Отже, проаналізувавши декілька класифікацій одиниць професійних 

соціолектів, робимо висновок про їхню розгалуженість та суспільну 

обумовленість. Вважаємо за необхідне підкреслити належність абревіатурних 

утворень до складу професійних соціолектів, адже такі структурні елементи 

часто використовуються на позначення власних назв підприємств і організацій – 

фірмонімів. 

 

1.3. Фірмоніми як складова частина професійного соціолекту 

підприємців 
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Одним із головних завдань, яке мають ставити перед собою власники 

підприємств та організацій має бути влучний вибір оригінальної та 

конкурентоспроможної назви, яка привертатиме увагу широкого кола 

споживачів. Щодня фірмоніми набувають все нових і нових індивідуальних 

особливостей і характеристик, що й привертає увагу дослідників до вказаної 

проблематики.  

Термінологія в лінгвістиці на сучасному етапі ще не до кінця склалася, 

адже назви підприємств, установ, організацій все частіше стають об’єктом 

дослідження не лише ономастів, а й активно досліджуються з точки зору 

соціолінгвістики, дискурсології, семантики та інших розділів мовознавчої науки, 

тому й постає необхідність уточнення лінгвістичного статусу фірмоніма. Так, 

при аналізі ділових об’єднань людей дослідники користуються різними 

термінами: термін ергонім уживають у своїх дослідженнях А. В. Беспалова,  

З. І. Бузинова, О. Ю. Карпенко, Т. Ю. Ковалевська, А. В. Кондратова,  

Б. І. Маторін, О. Г. Мікіна, Є. С. Отін, Н. В. Подольська, Т. П. Романова,  

Л. Н. Соколова, О. А. Трифонова, М. В. Шимкевич та ін.; термін мікротопонім 

висувають С. А. Копорський і Л. М. Щетинін, подібні найменування  

В. Д. Бондалєтов об’єднує терміном ктематонім тощо. Н. В. Подольська 

визначає ергоніми як «власні назви ділового об’єднання людей, у тому числі 

спілки, організації, установи, корпорації, підприємства, товариства, закладу, 

гуртка» [22, с. 151]. О. В. Суперанська виділяє власні назви комплексних 

об’єктів, зокрема назви підприємств, установ, товариств, об’єднань [28, с. 173–

213]. Проте у своїх подальших дослідженнях назви установ, товариств, 

об’єднань, органів періодичної преси, компаній тощо авторка називає 

комплексними ергонімними об’єктами [27, с. 10], а також ергонімами [29, с. 56]. 

Є. С.  Отін визначає ергоніміку як особливу галузь номінації, пов’язану з 

діловими об’єднаннями людей у виробничій, науковій, політичній, культурній, 

спортивній та інших галузях, що послуговується власними назвами, які сумарно 

позначаються терміном «ергонім» (грец. έργον «справа, праця, діяльність» і 

ονομα «ім’я») [20, с. 155].  
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Найбільш розгорнуте й повне визначення ергонімів подає Б. І. Маторін, 

називаючи ергонімом власну назву ділового об’єднання людей у виробничій, 

культурній, політичній, науковій, торговельній, спортивній та інших сферах 

(зокрема й найменування спілок, організацій, підприємств, закладів, гуртків, 

акціонерних товариств, брокерських, комісійних, промислових, торговельних, 

транспортно-експедиційних та інших фірм, командитних товариств, концернів, 

господарчих корпорацій, товариств з обмеженою відповідальністю, повних 

товариств, рекламних агентств, сумісних підприємств (джойнт венчерів), 

торговельних домів, трестів фінансових компаній тощо) [17, с. 68].  

Слушним є зауваження О. Карпенко, що у визначенні ергоніма як власного 

імені ділового об’єднання людей слово ділового є зайвим, оскільки воно вносить 

певну плутанину в ономастичну термінологію. Дослідниця влучно підмічає, що 

релігійні об’єднання, навчальні заклади – від дитсадків до університетів – не 

можна кваліфікувати як ділові. Натомість вона пропонує визначати ергоніми як 

назви усіляких об’єднань людей, не тільки ділових [10, с. 166–167].  

Вважаємо цікавою думку Л. Масенко про доречність вживання терміну 

«фірмонім» на позначення власних назв комерційно-виробничих об’єднань, 

залишивши поза увагою найменування політико-ідеологічних інституцій, 

державно-адміністративних установ та мистецько-інтелектуальних клубів: «у 

науковій літературі з ономастики часто можна зустріти декілька термінів для 

позначення комерційно-виробничих об’єднань людей, зокрема: ергонім, 

фірмонім, прагматонім, коопонім, товарний знак і подібні. Поняття фірмонім 

вживається для позначення усіх відомих об’єднань людей, але ми 

досліджуватимемо саме назви комерційно-виробничих підприємств, тому 

найбільш відповідним, на нашу думку, буде термін фірмонім, етимологія якого 

легко пояснюється, зрозуміла для багатьох (фірма + онім); більше того, цей 

термін не суперечить українській ономастичній традиції надання імені та не 

порушує системності широкого оніміного простору» [16, с. 211–212]. 

Погоджуючись із твердженнями дослідниці, надалі будемо використовувати 

термін «фірмонім» на позначення комерційно-виробничих підприємств, а також 
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класифікуємо аналізовані фірмоніми, як складову частину професійного 

соціолекту людей, що відносяться до представників малого, середнього та 

великого бізнесу.  

Фірмоніми реалізують такі функції: аттрактивну (привертання уваги 

споживачів), інформативну (передача інформації про тип установи, фірми тощо), 

сугестивну (впливу на підсвідомість), емотивну (впливу на емоційну сферу 

споживачів у рекламних цілях), оцінну (встановлення позитивного ставлення до 

об’єкта найменування), естетичну (апеляція до почуттів прекрасного, корисного, 

престижного), культурно-проективну (проекція на культуру, прецедентні 

феномени, стереотипи культури), ідентифікаційну (ототожнення установи з 

ім’ям або прізвищем власників або з іншими установами власника), криптофорну 

(шифрування задля створення загадковості, викликання цікавості – Т. Романова 

називає такі фірмоніми шифровками або ребусами, а Н. Голєв – індексами). 

Фірмоніми можуть розглядатися в багатьох аспектах: словотвірному, 

семіотичному, ономасіологічному, соціолінгвістичному тощо. Нашу увагу 

привертає функціонування фірмонімів у складі професійних соціолектів, адже 

назви комерційно-виробничих підприємств є невід’ємною частиною лексикону 

підприємців. 

Отже, фірмонімію не можна вивчати лише як суто лінгвістичне явище, 

оскільки вона віддзеркалює особливості відповідної епохи, є наслідком 

соціальних, політичних, історичних перетворень. Цілком логічним є 

припущення про те, що до складу соціолекту підприємців необхідно віднести 

назви на позначення комерційно-виробничих підприємств, адже вони наповнені 

не первинним семантичним змістом і функціонують у професійному мовленні з 

урахуванням ряду особливостей. 

 

РОЗДІЛ 2. ФІРМОНІМІКОН МИКОЛАЇВЩИНИ: 

СОЦІОЛІНГВІСТИЧНИЙ ТА ЛІНГВІСТИЧНИЙ АСПЕКТИ 

2.1. Власне українські фірмоніми та фірмонімічні абревіатури у 

складі професіолекту підприємців Миколаївщини 
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В сучасному суспільстві фірмонім та його лінгвофункціональна семантика 

стали ключовими з-поміж ментальних одиниць мовної картини світу, 

акумулюючи різноманітні асоціативні образи, поняття, уявлення та оцінки, які 

реалізуються в українській мові. В процесі розробки фірмонімічних одиниць 

використовуються фонетичні, психологічні, семантичні, мовознавчі та 

соціолінгвістичні характеристики обраних назв. Вищезгадані компоненти 

вибудовуються за допомогою унікальних особливостей фірмонімікону, на 

асоціаціях, викликаних тією чи іншою назвою.  

При створенні назви для об’єктів підприємницької діяльності необхідно 

враховувати національно-культурні особливості, ментальність та відмінності у 

сприйнятті лексичних одиниць в українській мові. Варто відзначити те, що з 

активізацією розвитку концепції державної мовної політики серед підприємців 

зростає попит на власне українські номінації підприємств, фірм, кафе, магазинів, 

виставкових кімнат, салонів тощо. 

Серед аналізованих власне українських фірмонімів яскраво виділяються 

лексичні одиниці на позначення позитивно забарвлених абстрактних понять: 

Злагода (кредитна компанія, вул. Космонавтів), Добробут (страхова компанія, 

вул. Севастопільська), Затишок (кафе, вул. Новосільська), Порада (кадрова 

фірма, вул. Погранична), Родючість (акціонерна компанія, вул. 1-а Слобідська). 

Припустимо, що мотиви бізнесменів, які обирають подібні назви для об’єктів 

своєї підприємницької діяльності – викликати почуття довіри, захищеності, 

спокою, що допоможе привернути увагу та налагодити контакт із потенційними 

клієнтами. 

Аналіз характерних особливостей будови фірмонімічних лексичних 

одиниць дає змогу сформулювати класифікацію структурно-семантичного і 

синтаксичного моделювання фірмонімікону та розподілити фірмоніми за 

наступними групами: 

1. Одноелементні фірмоніми – такі, до складу яких входить лише одна лексична 

одиниця з одним коренем: Алло (магазин, проспект Центральний), Позика 

(кредитний союз, вул. Спаська), Провідна (страхова компанія, 
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вул. Шнеєрсона), Цукерка (кафе, вул. Фалеєвська), Гарпун (фірма, проспект 

Богоявленський), Катерина (кадрове агентство, вул. Соборна), Підліток 

(виробниче підприємство, проспект Центральний); 

2. Фірмоніми-словосполучення, серед яких: 

– утворені шляхом узгодження: Блакитний полiс (страхова компанія, проспект 

Центральний), УКРАЇНСЬКI СТРАВИ (кафе, вул. Велика Морська), 

Чумацький Шлях (кафе, вул. Чорновола, 4), Ваш час (служба доставки, вул. 1-

а Слобідська), Солодка Лапа (магазин, вул. 3-я Слобідська); 

– утворені шляхом прилягання: Явір 2000 (охоронна фірма, 

вул. Потьомкінська), Пан Палас (магазин, проспект Богоявленський), Грошi 

на виплату (кредитний союз, проспект Центральний), БЕЗПЕКА ЦЕНТР (ПП, 

вул. Потьомкінська), Гроші всім (мікрофінансова компанія, проспект 

Богоявленський); 

3. Складні фірмоніми: Техноскарб(комісійний магазин, проспект Центральний), 

Книголюб (магазин, проспект Миру), ШвидкоГроші (кредитна компанія, 

проспект Миру), Будівельник-Люкс (компанія, вул. Адмірала Макарова). 

Часто підприємці вдаються до зменшено-пестливих форм фірмонімів, 

таким чином підкреслюючи найтонші відтінки почуттів для привернення уваги 

споживачів, наприклад: Ваша Готівочка (центр кредитування, 

вул. Космонавтів), Мандрівочка (туристична компанія, проспект 

Богоявленський). 

До складу фірмонімікону Миколаєва також входять власне українські 

лексичні одиниці, що мають яскраво виражену національно-етнічну конотацію: 

Калина (кафе, вул. Погранична); Обрій (кадрова фірма, вул. Лікаря 

Самойловича), Барвінок (компанія, вул. Олега Ольжича), Літопис 

(типографічна фірма, вул. Нікольська), Злагода (кредитна компанія, 

вул. Космонавтів), Княжа (страхова компанія, вул. Пушкінська). 

Отже, власне український фірмонімікон міста Миколаєва продовжує 

розвиватися та стає все більш актуальним, адже привертає увагу клієнтів через 

свою національну ідентифікацію та етнічну самосвідомість. 
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В загальному вигляді процес утворення скорочень (абревіація) 

визначається як заміна в усному або письмовому мовленні будь-якого стійкого 

мовного вислову (слова, словосполучення) більш коротким виразом на базі 

матеріалу першого зі збереженням загального змістового наповнення. Суть 

процесу абревіації полягає у раціоналізації використання матеріальних 

елементів мови, а саме її звукової та графічної оболонки [8]. 

Звертаючись до Словника лінгвістичних термінів Д. І. Ганича та  

І. С. Олійника, знаходимо визначення абревіатури як скороченого складного 

слова (іменника), утвореного з початкових звуків, назв початкових літер та 

початкових частин слів, на основі яких твориться скорочення [6, с. 7]. 

Мовознавці акцентують увагу на тому, що до складу абревіатури може входити 

й ціле слово. Абревіація трактується як спосіб творення складноскорочених  слів 

(абревіатур) на основі словосполучень; «таким способом утворюються тільки 

іменники» [6, с. 8]. 

Одним із важливих питань у дослідженні абревіатур постає проблема 

виділення внутрішніх лінгвістичних та екстралінгвістичних чинників їх 

виникнення. Найчастіше виникнення різноманітних абревіатурних номінацій 

пояснюється так званим «законом економії мовленнєвих засобів».  

Серед внутрішніх лінгвістичних чинників абревіації виділяють: спільність 

мовленнєвих навичків, мовну звичку, контекст, стереотипність лексичних 

одиниць, частоту вживання їх у мовленні; прагнення вимовляти абревіатурні 

номінації як цілісні одиниці; вплив інших мов на утворення абревіатур; вплив 

жаргонної та розмовної лексики; тенденція до моносилабізму; структура 

конкретної мови. 

Із розвитком різноаспектних досліджень мовних утворень з’являються 

нові та полярні погляди дослідників на доречність функціонування 

абревіатурних утворень у складі фірмонімії. Наприклад, І. Шевлякова [34, с. 59] 

та Д. І. Алексєєв [1, с.  13] називають абревіатури беззмістовним і 

неповноцінним явищем. О.  В. Суперанська [27, с. 22] так само висловлює 

негативне ставлення до абревіатурних утворень у складі фірмонімії, адже вони 
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приховують інформацію про сферу діяльності власника об’єкта номінації. 

Т. П. Романова, на відміну від попередників та колег, відзначає позитивний 

характер абревіатур і підкреслює, що вони виокремлюються на тлі інших назв 

своєю очевидною загадковістю [25, с. 35]. А. В. Беспалова характеризує 

абревіатури як явище, що має смислове навантаження і виконує інформативно-

рекламну функцію [4, с. 112]. 

Як бачимо, увагу дослідників чи не найбільше привертає здатність 

абревіатур бути інформативними або ж бути не наповненими жодними даними. 

Тому, проаналізувавши абревіатурні утворення у складі професіолекту 

підприємців Миколаєва, виділяємо інформативність як один із критеріїв 

класифікації цих лексичних одиниць: 

1)  інформативні (для потенційного клієнта немає потреби розшифровувати 

інформацію, що прихована в абревіатурі – вона прямо і доступно виражена): 

Техноскарб (комісійний магазин, проспект Центральний), ТОВ Центрліфт 

(компанія з ремонту та обслуговування ліфтів, провулок Корабелів), 

Межрайагросервис (аграрна компанія, вул. Артилерійська), DPN Реклама 

(рекламна компанія, проспект Центральний), Smmhunta (СММ-компанія, 

вул. 12-а Продольна), HDI Страхование (страхова компанія, вул. Соборна); 

2)  відносно-інформативні (для повного розуміння змісту абревіатурного 

утворення клієнт застосовує метод асоціативного мислення та фонових знань 

про об’єкт підприємництва): Ремкомплект (компанія з надання резинових 

виробів підприємствам, вул. Новозаводська), Голв-Аудит (аудиторська 

фірма, вул. Шевченко), Аудитюрсол (аудиторська фірма, вул. Біла), ЮСМ 

консалтинг (консалтингова компанія, вул. Садова), Укоопгарант (страхова 

компанія, вул. Велика Морська); 

3)  неінформативні (в абревіатурі повністю зашифрована інформація про 

послуги, які надає той чи інший підприємець): SGS (компанія, вул. Заводська), 

SVM (фінансова компанія, вул. Мала Морська), ALiCO life (страхова компанія, 

проспект Миру), МАПО РУС І СО (агентство з оцінки майна, вул. Курортна), 

СОБ (охоронна фірма, вул. Нікольська), UFL (фірма з доставки квітів, 
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проспект Миру), TUI (туристична компанія, проспект Центральний), RX-

NAME (фірма реєстрації доменів, вул. Велика Морська), ОРТЭН (поліграфічна 

фірма, проспект Миру). 

Номінатори вдаються до зворотної транслітерації для того, щоб надати 

назвам своїх підприємств привабливішого вигляду, загадковості. Серед 

виявлених у місті Миколаєві фірмонімів цього класу переважають 

відантропонімні фірмоніми абревіатурного типу: VAB (банк, проспект 

Центральний), ProStor (магазин побутової хімії, вул. Декабристів), АСМ+ 

(магазин комп’ютерної техніки, вул. Сінна), Найс ЛТД (канцелярські товари, 

вул. 1-а Воєнна), BioTexCom (медичне обладнання, вул. Пушкінська), VIS-TOUR 

(туристична агенція, вул. Спаська), GG (магазин білизни, вул. Кузнецька), J.A.M. 

(танцювальна студія, вул. Океанівська), S-Pole (студія танців, вул. Робоча). 

Більшість структурних класифікацій абревіатур базуються на критеріях 

виділення типів скорочень слів врахування структурної спрощеності та 

складності абревіатурної номінації (І. В. Арнольд [2], Ю. В. Горшунов, 

В. І. Заботкіна). Ґрунтуючись на цих критеріях, виділяємо такі структурні типи 

абревіатур, виділених серед фірмонімів міста Миколаєва: 

I. Акроніми – абревіатури, утворені з початкових букв кожного слова, що 

входять до складу словосполучення, яке скорочується: Миколаївське САТП 

1402 (Спеціалізоване Автотранспортне Підприємство, вул. Веселиновська, 

55), СОБ («Служба Общественной Безопасности, вул. Нікольська, 29/1); 

II. Усічені абревіатурні утворення – абревіатури, утворені шляхом упущення 

букв або складів основи слова, яке скорочується: УкрКонтекст 

(маркетингова компанія, вул. 8 Березня), Межрайагросервис (аграрна 

компанія, вул. Артилерійська), Аудитюрсол (аудиторська фірма, вул. Біла), 

Ремкомплект (компанія з надання резинових виробів підприємствам, вул. 

Новозаводська); 

III. Абревіатурні зрощення – номінації, утворені за допомогою зрощення основ 

двох чи більше лексичних одиниць, що включають повне або часткове 

значення структурних компонентів: Smmhunta (СММ-компанія, вул. 12-а 

http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/19114/
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Продольна), Укоопгарант (страхова компанія, вул. Велика Морська), 

Ремкомплект (компанія з надання резинових виробів підприємствам, 

вул. Новозаводська), Голв-Аудит (аудиторська фірма, вул. Шевченко). 

Отже, абревіатури різних інформативних та структурних типів все частіше 

зустрічаються у фірмоніміконі Миколаєва та, відповідно, в соціолекті 

підприємців. Абревіатурні фірмоніми використовуються з метою акумулювати 

інформацію в мовному знаку для її швидшої передачі та засвоєння, підвищення 

ефективності комунікації та сприйняття клієнтом головних положень компанії. 

Сприймаючи абревіатурну назву компанії, клієнт може прослідкувати 

тенденцію підприємця до економії зусиль та раціоналізації мовленнєвої сфери 

взаємовідносин. 

 

2.2. Іншомовні запозичення та новоутворення в інституційному 

соціолекті підприємців Миколаївщини 

Вагомим екстралінгвальним чинником створення фірмонімів є їх рекламна 

функція – приваблення споживачів в умовах ринкової конкуренції, формування 

позитивної оцінки підприємства/організації. З цією метою номінатори, 

насамперед власники приватних підприємств, використовують при 

найменуванні фірмооб’єктів не лише семантичні засоби, а й графічні, що сприяє 

комунікативному впливу – приверненню уваги потенційних клієнтів. 

Так, у ході аналізу фірмонімікону міста Миколаєва ми виявили, що 

чужомовні лексеми дуже розповсюджені. Ці дані доводять актуальність нашого 

дослідження. Проте англомовні фірмоніми Миколаєва ще не були предметом 

детального наукового вивчення. 

Термінологічна база, що обслуговує іншомовну лексику в українській 

мові, не є системною, послідовно розробленою та складається з більш ніж 

десятка найменувань: запозичення, іноземні слова, варваризми, екзотизми, 

квазізапозичення (Л. М. Баш), ксенізми (Л. Деруа), діаксенізми, палеоксенізми, 

екстранізми (М. Габінський), аліенізми (В. П. Берков), локалізми, макаронізми, 

інтернаціоналізми (інтернаціональна лексика), іносистемні мовні одиниці, 
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іншомовні вкраплення, екстремальні запозичення (В. Г. Дружин), культурно- 

екзотичні слова, іншомовні включення, етнографізми, регіоналізми та ін. 

Екзотизми – «слова, які характеризують специфічні особливості життя 

різних народів» [24, с. 68]. Ознаками екзотичної лексики є віднесеність до 

унікальних національних реалій, відсутність синонімів у мові, що приймає, 

високий ступінь обумовленості національної культури.  

Як слушно зазначає Н. В. Кутуза, «використання екзотизмів у структурі 

ергонімії «провокує» конотацію на лексико-семантичному (запозичення) і 

фонетичному рівні через виразно іншомовне експресивне звучання» [14, 

с. 153– 154]. До способів персвазивності Н. В. Кутуза відносить наведення 

трансу, що, на її думку, можливе також «за допомогою штучних або 

незрозумілих слів, якими є екзотизми, варваризми й терміни, що можуть бути 

основою фірмонімів, товарних знаків, а також елементами рекламних дискурсів» 

[13, с. 443]. 

Багато дослідників звертає також увагу на характер конотацій 

лексем,запозичених з інших мов у сферу фірмонімії. Досліджуючи рекламу і 

рекламний текст, Є. П. Гаран приходить до висновку, що як добре освоєні 

мовою-рецептором, так і неосвоєні запозичення вживаються в рекламному тексті 

з метою актуалізації позитивних конотацій, підвищення престижності і 

ціннісного статусу рекламованого товару [7].  

У ході вивчення назв підприємств Праги Є. Жетельська-Фелешко 

зауважує, що в цьому місті «польські й чеські назви дуже насичені чужомовними 

елементами, переважно англійськими» [36, с. 425]. Аналізуючи фірмоніми 

Праги, дослідниця говорить, що в постсоціалістичний період виникла велика 

кількість фірм і багато нових назв; деякі з них містять інформацію про галузь і 

власника та мають прозору мотивацію, а в деяких мотивація прихована, 

асоціативна [Там само, с. 426–429].  

І. В. Крикова говорить про незвичність у структурному й орфографічному 

плані як про основу рекламного ефекту. На думку дослідниці, завдяки 

іншомовним запозиченням отримані в такий спосіб неологізми отримують 
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найбільшу маркованість та підвищену експресивність у рекламному дискурсі, 

що сприяє привертанню уваги споживача, тим самим приносячи компаніям 

прибуток [12, с. 109–111]. На переконання А. В. Кондратової, уживання 

іншомовної лексики у назвах підприємств – це один із варіантів назви, що 

поєднує в собі мовну престижність з інформативністю, що розкриває зміст 

підприємництва [11, с.  140]. 

Оскільки, на думку номінаторів, іншомовним словам властива новизна, 

неординарність і загадковість, наявність у фірмонімі чужомовного слова у 

багатьох випадках вже само собою означатиме, що така назва закладу буде 

привабливою для клієнта. 

Отже, в ході дослідження виявлено, що причиною використання 

іншомовних засобів у фірмонімії є їхня впізнаваність, експресивність та 

популярність, а також конотації залучення іноземних технологій, вищої якості та 

унікальності продукції. 

Створюючи фірмоніми, в основі яких лежить екзотична лексика, 

номінатори переслідують мету виділення найменування за рахунок 

оригінальності, незвичайності, екзотичності на тлі інших найменувань. 

Найчастіше фірмоніми, що включають екзотизми, створюються для комерційних 

об'єктів, так чи інакше за родом діяльності пов'язаних з реаліями дійсності інших 

країн, для передачі специфічного національного колориту. 

З’ясовано, що зв’язок таких фірмонімів із діяльністю їхніх денотатів 

підсилює рекламний ефект. У фірмоніміконі Миколаєва часто використовуються 

запозичення з англійської мови. Вплив західних культурних стереотипів як 

позамовного чинника на систему власних назв, мода на все «західне», а також 

нестабільність в Україні, особливо в її східному регіоні, віддзеркалюється й у 

фірмонімії. Особливістю іншомовного впливу на фірмонімію Миколаєва є її 

російська та англійська форми реалізації на вивісках та біл-бордах; підприємці 

реєструють найменування українською мовою, а на вивісках україномовні 

фірмоніми вживаються несистематично. 
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З огляду на асоціативно-значеннєве поле іншомовних запозичень та їхній 

вплив на рекламну функцію фірмонімів, у складі останніх можна виділити 

наступні типи назв, які містять іншомовні лексеми: 

1) Фірмоніми, утворені від слів іншомовного походження, що мають 

позитивні конотації. У фірмонімах цього типу рекламний ефект досягається як 

через іншомовність лексики, так і за рахунок позитивної, рекламної 

конотативності цих лексем. До таких позитивних конотацій відносимо асоціації 

з високою якістю, престижністю, передовими позиціями на ринку, надійністю, 

добробутом та ін. Таке асоціативне поле мають, зокрема, наступні фірмоніми: 

Diva (салон краси, вул. Театральна), BOUTIQUE (магазин одягу, вул. Соборна), 

Бест (будівельні матеріали, вул. Наваринська), Joy (ресторан, вул. Набережна), 

Leader (лазерний клуб, вул. Мала Морська), Beauty (перукарня, проспект 

Центральний), Wellness (фітнес-клуб, проспект Центральний), Max-Effect 

(магазин побутової хімії, вул. Чкалова), Relax (бар, вул. Адміральська), Paris 

(магазин одягу, проспект Центральний), Classic (магазин одягу, 

вул. Московська), Delice (кафе, вул. Наваринська), Modern (магазин інтер’єру, 

вул. 8 Березня), Comfort (агенція нерухомості, проспект Центральний) 

Hollywood (бар, вул. Лягіна), Creative (спортивний клуб, вул. Авангардна), 

Impression (тату-салон, вул. Адмірала Макарова). 

При цьому позитивні конотації іншомовної лексики також можуть бути 

підсилені її значеннєво-асоціативною спорідненістю з позначуваним 

фірмонімом, з його діяльністю, особливостями чи характеристиками: Меблі New 

Art (меблевий салон, вул. 12-аПовздовжня), Swiss Time (магазин годинників, 

вул. Садова) Arabian World (магазин парфумерії, проспект Миру), Стар авто 

(автозапчастини, вул. 6-а Слобідська), VIP Karaoke (караоке-бар, вул. Соборна), 

City Entertainment (розважальний комплекс, проспект Центральний), 

ChampionsLeague (спорт-бар, вул. Космонавтів), Beautydesign (студія дизайну 

нігтів, вул. 1-а Слобідська), Максимум мобайл (магазин мобільного зв’язку, 

вул. Потьомкінська), TerritoryofBeauty (салон краси, проспект Миру), StarDance 

(танцювальна студія, вул. Рюміна), Edem (магазин жіночої білизни, проспект 

http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/8274/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/79691/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/2751/
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Богоявленський), LadyPerfection (магазин жіночої білизни, вул. Фалеєвська), 

HeartofSteel (компанія металоконструкцій, вул. Заводська), HappyTour 

(туристична агенція, вул. Садова), Euphoria (магазин парфумів та косметики, 

проспект Миру), SmartFitness (спортивний клуб, вул. Садова), Beautifuldream 

(міжнародна шлюбна агенція, вул. Інженерна). 

2) Фірмоніми, в яких лексеми іншомовного походження є емоційно 

нейтральними і виконують рекламну функцію лише за допомогою своєї 

«іншомовності». Така чужомовна лексика може: 

а) відображати інформацію про діяльність установи, що підсилює 

асоціативні зв’язки фірмоніма з його денотатом і сприяє більшому атрактивному 

та рекламному ефекту:Aqualux (магазин сантехніки та кафелю,  проспект 

Богоявленський), The New Inn (паб, проспект Богоявленський), 

COFFEETEA (кофейня, вул. Плеханівська), Flagmaster (магазин прапорів, 

вул. Защука), FleurParfum (магазин парфумерії, вул. Садова) , Furniture Group 

(магазин меблів, вул. Бузника), Меблі New Art (меблевий салон, вул. 12-а 

Повздовжня), Happy dog (магазин для тварин, вул. Чкалова), Happy Mama 

(магазин для майбутніх мам та дітей, вул. Велика Морська), Junior (магазин 

дитячого одягу, вул. Пушкінська), Megasport (магазин спортивного одягу, 

вул. Соборна), MJ Store  (магазин одягу, проспект Миру), Notebooker (магазин 

комп’ютерів, вул. Васляєва), SamuraiCars (автосалон, проспект Героїв 

Сталінграду) , UA-Marine (яхтова компанія, вул. Чкалова), VIP AUTO SHOP 

(магазин авто обладнання, вул. Погранична), Романтик Тур (туристична 

агенція, вул. Нікольська), Стар авто (автозапчастини, вул. 6-а Слобідська), 

Авто-Драйв (магазин автозапчастин, вул. Дунаєва), DixieBBQ(ресторан, 

вул. Соборна), Fooddelivery (компанія доставки продуктів харчування, 

вул. Колодязна), Beautydesign (студія дизайну нігтів, вул. 1-а Слобідська). 

б) містити асоціації з характером діяльності фірмооб’єкта, які 

актуалізуються лише після отримання особою інформації про діяльність 

установи з інших джерел, оскільки ці асоціації є надто широкими або не 

обмежуються лише сферою діяльності підприємства: Angel-lady (магазин 

http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/3887/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/20808/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/46673/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/10288/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/3809/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/82893/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/5727/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/2804/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/2630/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/23396/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/17559/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/15253/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/78509/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/81339/
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жіночої білизни, вул. Погранична), AVANTI ITALY (магазин одягу, 

вул. Нікольська), BlackSeaStar (товари для дайвінгу та підводного полювання, 

вул. Водопровідна), GPS (магазин GPS навігаторів, вул. Морехідна), 

Singer (магазин швейної техніки, проспект Центральний), АСМ+ (магазин 

комп’ютерної техніки, вул. Сінна), FreeDOM (меблевий салон, вул. Бузника), 

Дизайн Бутік (агентство реклами, вул. Рюміна), Stakehouse (гриль-ресторан, 

вул. Фалеєвська), Найс ЛТД (канцелярські товари, вул. 1-а Воєнна), Beauty 

(перукарня, проспект Центральний), Максимум мобайл (магазин мобільного 

зв’язку, вул. Потьомкінська), Dance&Gymstyle (спортивний клуб, вул. Карпенка), 

GoPro (магазин відеорегістраторів, вул. Інженерна), Авто style (тюнінг, 

вул. Громадянська), Panna-Cotta (ресторан, вул. Спаська). 

в) не відображати цієї інформації: AlexMotor’s (магазин одягу, 

вул. Соборна), Arber (магазин чоловічого одягу, проспект Центральний), Brocard 

(магазин парфумерії, вул. Садова), COMFY (магазин побутової техніки, вул. 3-я 

Слобідська), Elephant (туристична фірма, вул. Сінна), FoxMart (магазин 

побутової техніки, вул. 6-а Слобідська), Marmelad (магазин одягу, вул. Соборна), 

ringoo (магазин телефонії, вул. Декабристів), SELA (магазин одягу, 

вул. Соборна), SPITECHNOLOGY (маркетингова компанія, вул. Озерна), Cowboy 

(бар, вул. Декабристів), Shale (бар, вул. Лягіна), Shark (бар, вул. Спаська), 

RedBuffalo (гриль-бар, вул. Озерна). 

З огляду на графічне відображення фірмонімів, що містять мовні засоби 

інших мов, існують три варіанти їхнього написання: 

1) Написання фірмоніма іншомовною графікою. 

Можемо виділити кілька типів фірмонімів за природою ужитої в них 

іншомовної графіки: 

а) іншомовна графіка, залишена нетранслітерованою внаслідок 

запозичення іншомовних лексем: DiaWest (магазин комп’ютерної техніки, 

проспект Центральний), Flagmaster (магазин прапорів, вул. Защука), 

FLASH 2 (інтернет кафе, вул. Сінна), Furniture Group (магазин меблів, 

вул. Бузника), Happy Mama (магазин для майбутніх мам та дітей, вул. Велика 

http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/89126/
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http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/10288/
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Морська), Junior (магазин дитячого одягу, вул. Пушкінська), TORNADO sport 

(магазин спортивних товарів, вул. Бузника). 

б) іншомовна графіка у назвах іноземних брендів. 

Іншомовна графіка може бути залишена нетранслітерованою задля 

збереження оригінального написання бренду – назви фірми, з якою підприємство 

співпрацює чи яку воно презентує: Adidas (магазин спортивного одягу, 

вул. Соборна ), Azimut (магазин велосипедів, вул. Нікольська), AVANTI ITALY 

(магазин одягу, вул. Нікольська), Brocard (магазин парфумерії, вул. Садова), 

COMFY (магазин побутової техніки, вул. 3-я Слобідська), FoxMart (магазин 

побутової техніки, вул. 6-а Слобідська), Marmelad (магазин одягу, вул. Соборна), 

Megasport (магазин спортивного одягу, вул. Соборна), ProStor (магазин 

побутової хімії, вул. Декабристів), SELA (магазин одягу, вул. Соборна), 

McDonalds (ресторан швидкого харчування, вул. Соборна), 

HelenDoronearlyEnglish (центр вивчення іноземних мов, вул. Велика Морська), 

WildPark (інтернет провайдер, проспект Центральний), Columbia (магазин 

одягу, проспект Центральний), TopSecret (магазин одягу, проспект 

Центральний), Mango (магазин одягу, проспект Центральний). 

2) з використанням транслітерованих іншомовних слів: Романтик Тур 

(туристична агенція, вул. Нікольська), Стар авто (автозапчастини, вул. 6-а 

Слобідська), Універсал-банк (банк, проспект Центральний), Форвард-Орто 

(ортопедичне взуття, вул. Спортивна), Бест (будівельні матеріали, 

вул. Наваринська), Авто-Драйв (магазин автозапчастин, вул. Дунаєва), Дизайн 

Бутік (агентство реклами, вул. Рюміна), Найс ЛТД (канцелярські товари,  

вул. 1-а Воєнна), Перфект (бар, вул. 8-а Слобідська), Максимум мобайл (магазин 

мобільного зв’язку, вул. Потьомкінська), Laptop-сервіс (ремонт комп’ютерів, 

вул. Чкалова), Антік-реал (склад будівельних матеріалів, вул. Рюміна), 

Артгалерея (галерея, вул. Спаська), Вест Принт (студія печаті, 

вул. Плеханівська), Експерт сервіс (приватне підприємство, вул. Новосільська), 

Інтер-бекон (ТОВ, вул. Дмитрієва), Інтерпрес-Миколаїв (розповсюдження 

преси, вул. Даля), Квикстеп (танцювальний клуб, вул. Лягіна), Класік-Декор 
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(інтер’єр-салон, вул. Садова), Стар Софт (Інтернет провайдер, 

вул. Адміральська), Ін-Тайм (вантажні автоперевезення, вул. Декабристів), 

Корпорація Степ (комп’ютерна техніка, проспект Центральний), ПрофіАрт 

(рекламна агенція, вул. Садова), Профлайн (косметика для волосся, перукарське 

обладнання, вул. Садова), Смайл (стоматологічні послуги, проспект 

Центральний), Форвард (автомайстерня, Херсонське шосе). 

Слід відзначити, що в деяких фірмонімах також присутні іншомовні 

лексеми, які вже раніше були запозичені та певний час вживаються в українській 

мові, але залишаються невластивими рідній мові та не втратили своєї 

оригінальності й здатності привертати увагу: Euphoria (магазин парфумів та 

косметики, проспект Миру), Glance (магазин одягу, вул. Будівельників), 

VIPautoservice (автосервіс, Транспортний провулок), Prestige (школа англійської 

мови, вул. Чкалова), Аларм-сервіс (авто майстерня, Херсонське шосе), Device 

(інтернет-магазин, вул. Адміральська), Server.ua (інтернет провайдер, 

вул. Пушкінська), Life (мобільний оператор, проспект Центральний), Defile 

(магазин одягу, вул. Лягіна), Denim (магазин одягу, вул. Соборна), Denim 

(пошиття і ремонт одягу, вул. Потьомкінська). 

3) Використання в одному фірмонімі графічних засобів кількох мов. 

У фірмонімії міста Миколаєва виявлено фірмоніми, в яких присутні 

графічні засоби одночасно латиниці і кирилиці: Меблі New Art (меблевий салон, 

вул. 12-аПовздовжня), Laptop-сервіс (ремонт комп’ютерів, вул. Чкалова), Мед 

Line (медична техніка, вул. Пушкінська), Ок-таксі (таксі, вул. Садова). 

Серед структурних класифікацій було виокремлено прості слова, складні 

слова, абревіатури різноманітних типів та словосполучення [30, с. 53]; слова 

непохідні чи прості похідні, складні, абревіатури складові й звукові, назви, 

ускладнені цифровою індексацією, апозитиви – спеціально створені одиниці 

номінації, відсутні у загальнолітературній мові та словосполучення [32, с. 124]; 

однокомпонентні та двокомпонентні структурні моделі, а також описові 

конструкції [3, с. 95–104]; однокомпонентні, двокомпонентні й 
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багатокомпонентні (описові) конструкції [14, с. 92]; вони також можуть бути 

представлені словом, словосполученням, реченням, текстом [33, с. 344].  

На нашу думку, фірмоніми можливо розподілити на однокомпонентні, 

двокомпонентні та багатокомпонентні структури. До однокомпонентних 

віднесемо фірмоніми, які виражені непохідними та простими похідними 

словами, наприклад,Boutique, Discovery, Elephant, Diva, Junior. Також сюди 

входять складні слова та абревіатури, на кшталт таких: Autogalaktika, Flagmaster, 

GPS, Megasport, Notebooker. До двокомпонентних назв входять словосполучення 

різної структури: прийменник + іменник (Online), прийменник + числівник (After 

8), прикметник+іменник (The New Inn), іменник+іменник (Guesthouse), числівник 

+ іменник (Flap-2) та ін. (фірмоніми-речення можуть відноситися як до 

двокомпонентних, так і до багатокомпонентних). Багатокомпонентними можуть 

також бути словосполучення ускладненої структури, такі 

якHelenDoronearlyEnglish. Домінування однокомпонентних фірмонімів 

зумовлено легкістю їх запам’ятовування та відтворення. 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВКИ 

У ході роботи над нашим дослідженням ми розглянули думки різних 

мовознавців із приводу номінації власних назв на позначення об’єктів 

підприємницької діяльності. Схожими за функцією є такі поняття: ергонім, 

мікротопонім, ктематонім, прагматонім, товарний знак, коопонім тощо. Але 

влучним, на нашу думку, з соціолінгвістичного погляду є поняття «фірмонім», 

адже ступінь свідомої участі людини в його творенні є більшою, порівняно до 

інших класів власних і загальних назв, тобто в цьому разі має місце не природна, 

а штучна номінація. Навіть у разі таких індивідуальних власних назв, як 

http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/79691/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/17556/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/8274/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/5727/
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антропоніми, вибір відбувається із власне закритого списку варіантів, 

фірмоніми, натомість, становлять відкриту систему, оскільки потенційно для 

формування нової назви може бути використаний будь-який мовний ресурс. 

Звичайно, у цій сфері також існують деякі обмеження, а саме: законодавчі 

вимоги до назв суб’єктів підприємницької діяльності та певні усталені моделі їх 

побудови, котрі мають історично та культурно змінний характер. 

Специфічними ознаками фірмонімікону вважаємо: лексеми з дифузною 

семантикою; абстрактні поняття; структурний підхід, який включає 

одноелементні фірмоніми; фірмонімічні словосполучення, утворені шляхом 

узгодження та прилягання; складні фірмоніми; зменшено-пестливі форми 

фірмонімів; слова, що мають яскраво виражену національно-етнічну конотацію; 

фірмонімічні абревіації; іншомовні запозичення; власне авторські 

новоутворення. 

На основі дослідженого матеріалу нами розроблено класифікацію 

структурно-семантичного та синтаксичного моделювання власне українського 

та іншомовного фірмонімікону. Охарактеризовано та проаналізовано типи назв 

підприємств в межах лексичної приналежності та функціонального 

навантаження фірмонімів, зокрема іншомовні фірмоніми, що мають позитивні 

конотації; фірмоніми, які є емоційно-нейтральними і виконують функцію 

реклами, містять асоціації з характером діяльності фірмооб’єкта чи зовсім не 

відображають інформативної функції. 

Окремо акцентуємо увагу на графічному відображенні фірмонімів. Серед 

них ми виділяємо транслітеровані запозичення, іншомовну графіку в назвах 

іноземних брендів, словосполучення з використанням у складі транслітерованих 

іншомовних слів, використання в одному фірмонімі графічних засобів кількох 

мов, використання вузькоспеціальних нетипових шрифтів, емблем із 

використанням назви тощо. 

Аналіз зафіксованих у місті Миколаєві фірмонімів дозволяє констатувати, 

що вони належать до одиниць соціолінгвістичного простору, яким властиві всі 

ознаки власних назв; вони називають різноманітні об'єднання людей у 
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підприємницькій, виробничій, торговельній, спортивній, банківсько-фінансовій 

та інших сферах діяльності. 

За структурою умовно нейтральні та конотовані фірмоніми поділяються на 

однокомпонентні, двокомпонентні та багатокомпонентні одиниці. 

Пріоритетність однокомпонентних фірмонімів зумовлена прагматичними 

чинниками: підприємці прагнуть створити таку назву, яка б легко 

запам'ятовувалася, була б зручною у використанні. Короткі і влучні 

найменування є найбільш уживаними; вони не скорочуються в неофіційному 

мовленні, як це нерідко буває з фірмооб'єктними багатослівними назвами. 

Українським фірмонімам відводиться й своєрідна репрезентативна роль: у 

світі Україну часто представляє продукція флагманів вітчизняної індустрії, 

власні назви яких повинні бути достойними народу з тисячолітньою мовною 

традицією. На жаль, на мовно-естетичний рівень сучасної української фірмонімії 

негативно впливають як інерція русифікаційних процесів, так й інвазія західної 

масової культури. Лише відродження національних культурних цінностей, 

активна пропаганда української історичної спадщини, регіональної самобутності 

та своєрідності українського народу послужить надійним підґрунтям для 

піднесення мовно-естетичного рівня сучасного українського фірмоніма. 
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ДОДАТОК 1 

1. Adidas (магазин спортивного одягу, вул. Соборна) 

2. Alex Motor’s (магазин одягу, вул. Нікольська) 

3. Angel-lady (магазин жіночої білизни, вул. Генарала Карпенка) 

4. Aqualux (магазин сантехники та кафелю,  проспект Богоявленський) 

5. Arber (магазин чоловічого одягу, вул. Шевченка) 

6. AUTOGALAKTIKA III (інтернет кафе, проспект Богоявленський) 

7. Azimut (магазин велосипедів, вул. Нікольська) 

8. AVANTI ITALY (магазин одягу, вул. Московська) 

9. The New Inn (паб, проспект Богоявленський) 

http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/81339/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/3887/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/3887/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/20974/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/17561/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/44493/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/44493/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/89126/
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10. BlackSeaStar (товари для дайвінгу та підводного полювання, 

вул. Водопровідна) 

11. BOUTIQUE (магазин одягу, вул. Соборна) 

12. Brocard (магазин парфумерії, вул. Садова)  

13. COFFEETEA (кофейня, вул. Плеханівська) 

14. COMFY (магазин побутової техніки, вул. 3-я Слобідська) 

15. PROMWESTепло (магазин опалювальної техники, вул. Даля) 

16. DiaWest (магазин комп’ютерної техніки, проспект Центральний) 

17. DISCOVERY (магазин туризму, вул. Пушкінська) 

18. Diva (салон краси, вул. Васляєва) 

19. Elephant (туристична фірма, вул. Сінна) 

20. Flagmaster (магазин прапорів, вул. Защука) 

21. FLASH 2 (інтернет кафе, вул. Сінна) 

22. FleurParfum (магазин парфумерії, вул. Садова)  

23. FoxMart (магазин побутової техніки, вул. 6-а Слобідська)  

24. Furniture Group (магазин меблів, вул. Бузника) 

25. GPS (магазин GPS навігаторів, вул. Морехідна) 

26. Меблі new art (меблевий салон, вул. 12-а Повздовжня) 

27. Happy dog (магазин для тварин, вул. Чкалова) 

28. Happy Mama (магазин для майбутніх мам та дітей, вул. Велика 

Морська) 

29. HENDERSON (магазин чоловічого одягу, проспект Центральний) 

30. Junior (магазин дитячого одягу, вул. Пушкінська) 

31. Linens (магазин білизни, вул. Севастопільська) 

32. Marmelad (магазин одягу, вул. Соборна)  

33. Megasport (магазин спортивного одягу, вул. Соборна) 

34. MJ Store  (магазин одягу, проспект Миру) 

35. Notebooker (магазин комп’ютерів, вул. Васляєва) 

36. ProStor (магазин побутової хімії, вул. Декабристів)  

37. ringoo (магазин телефонії, вул. Декабристів)  

http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/81763/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/79691/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/2938/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/20808/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/86300/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/591/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/8274/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/17556/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/41220/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/46673/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/3179/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/10288/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/3809/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/82893/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/19827/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/5727/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/10309/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/81638/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/2804/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/2630/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/23396/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/19114/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/87430/
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38. SamuraiCars (авто салон, проспект Героїв України)  

39. SELA (магазин одягу, вул. Соборна) 

40. Singer (магазин швейної техніки, проспект Центральний)  

41. SPI TECHNOLOGY (маркетингова компанія, вул. Озерна)  

42. Swiss Time (магазин годинників, вул. Садова) 

43. TORNADO sport (магазин спортивних товарів, вул. Бузника)  

44. UA-Marine ( яхтова компанія, вул. Чкалова) 

45. VIP AUTO SHOP (магазин авто обладнання, вул. Погранична) 

46. Wealth (спортивний клуб, вул. Генерала Карпенка) 

47. Arabian World (магазин парфумерії, проспект Миру) 

48. АСМ+ (магазин комп’ютерної техніки, вул. Сінна)  

49. Романтик Тур (туристична агенція, вул. Нікольська) 

50. Стар авто (автозапчастини, вул. 6-а Слобідська)  

51. Універсал-банк (банк, проспект Центральний) 

52. FreeDOM (меблевий салон, вул. Бузника) 

53. Lounge (бар, вул. Соборна) 

54. Pizza 7-40(піцерія, проспект Миру) 

55. Форвард-Орто (ортопедичне взуття, вул. Спортивна)  

56. Бест (будівельні матеріали, вул. Наваринська)  

57. Cowboy (бар, вул. Декабристів) 

58. Shale (бар, вул. Лягіна) 

59. Shark (бар, вул. Спаська) 

60. Red Buffalo (гриль-бар, вул. Озерна) 

61. After 8 (пивний ресторан, вул. Адміральська) 

62. ABC (центр вивчення іноземних мов, вул. Пушкінська) 

63. City (кафе, вул. Лягіна) 

64. VIP Karaoke (караоке-бар, вул. Соборна) 

65. City Entertainment (розважальний комплекс, проспект Центральний) 

66. The mirage (ресторан, вул. Південна) 

67. McDonalds (ресторан швидкого харчування, вул. Соборна) 

http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/17559/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/2574/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/23572/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/56393/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/56393/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/2751/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/81827/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/15253/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/78509/
http://shop.guru.ua/Nikolaev/shop/26556/
http://nikolaev.restoranchik.com.ua/place/kafe-lounge-nikolaev-ul-naberezhnaya-6.html
http://nikolaev.restoranchik.com.ua/place/pitstseriya-pizza-7-40-nikolaev-pr-oktyabrskij-366.html
http://nikolaev.restoranchik.com.ua/place/bar-restoran-aries-nikolaev-pr-korabelov-14.html
http://nikolaev.restoranchik.com.ua/place/bar-cowboy-nikolaev-ul-lazurnaya-levanevskaya-kosa-4e.html
http://nikolaev.restoranchik.com.ua/place/gostinichnyj-kompleks-shale-nikolaev-pochtovaya-30.html
http://nikolaev.restoranchik.com.ua/place/gril-bar-red-buffalo-nikolaev-ul-krasnyh-maevshhikov-17--g.html
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68. Zanzi-Bar (ресторан, вул. Велика Морська) 

69. Shambala (ресторан, вул. Набережна)  

70. Joy (ресторан, вул. Набережна) 

71. Авто-Драйв (магазин автозапчастин, вул. Дунаєва) 

72. Storm (нічний клуб, вул. Садова) 

73. Dixie BBQ (ресторан, вул. Соборна) 

74. Daily (ресторан, вул. Фалеєвська) 

75. Дизайн Бутік (агентство реклами, вул. Рюміна) 

76. Stake house (гриль-ресторан, вул. Фалеєвська) 

77. Leader (лазерний клуб, вул. Мала Морська) 

78. Найс ЛТД (канцелярські товари, вул. 1-а Воєнна) 

79. Перфект (бар, вул. 8-а Слобідська)  

80. Food delivery (компанія доставки продуктів харчування, вул. 

Колодязна) 

81. Champions League (спорт-бар, вул. Космонавтів) 

82. Beauty design (студія дизайну нігтів, 1-а Слобідська) 

83. Beauty (перукарня, проспект Центральний) 

84. Максимум мобайл (магазин мобільного зв’язку, вул. Потьомкінська) 

85. Wellness (фітнес клуб, проспект Центральний) 

86. GoPro (магазин відеорегістраторів, вул. Інженерна) 

87. Max-Effect (магазин побутової хімії, вул. Чкалова) 

88. Авто style (тюнінг, вул. Громадянська) 

89. Mazza Lounge (нічний клуб, вул. Шевченка) 

90. King Baron (нічний клуб, вул. Соборна) 

91. Deep (магазин для дайвінгу, вул. Чкалова) 

92. Baby (магазин дитячого одягу, проспект Центральний)  

93. Laptop-сервіс (ремонт комп’ютерів, вул. Чкалова) 

94. Caribs (нічний клуб, проспект Миру)  

95. Social Dance club (танцювальний клуб, вул. Генерала Карпенка)  

96. Relax (бар, вул. Адміральська) 
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97. Mix-Fight (спортивний клуб, вул. Велика Морська) 

98. Антік-реал (склад будівельних матеріалів, вул. Рюміна) 

99. Center 3g (інтернет кафе, вул. Нікольська) 

100. Артгалерея (галерея, вул. Спаська) 

101. Вест Принт (студія друку, вул. Плеханівська) 

102. Експерт сервіс (приватне підприємство, вул. Новосільська) 

103. After party (бар, проспект Героїв України) 

104. Інтер-бекон (ТОВ, вул. Дмитрієва) 

105. Sport Way (спорт-бар, вул. Бузника) 

106. Originaloff.com.ua (інтернет-магазин, вул. Велика Морська) 

107. Lime (бар, вул. Московська) 

108. Інтерпрес-Миколаїв (розповсюдження преси, вул. Даля) 

109. Dirom Sport (магазин спортивного обладнання, вул. 3-я Слобідська) 

110. BioTexCom (медичне обладнання, вул. Пушкінська) 

111. FITness (спортивний клуб, вул. Скороходова) 

112. Territory of Beauty (салон краси, проспект Миру) 

113. Helen Doron early English (центр вивчення іноземних мов, вул. 

Велика Морська) 

114. Paris (магазин одягу, проспект Центральний) 

115. Classic (магазин одягу, вул. Московська) 

116. VIS-TOUR (туристична агенція, вул. Спаська) 

117. GG (магазин білизни, вул. Скороходова) 

118. Svich-art (галерея, вул. Нікольська) 

119. Dance Studio ATOM (танцювальний клуб, вул. Заводська) 

120. Action (бар, вул. Лєскова) 

121. WildPark (інтернет провайдер, проспект Центральний) 

122. Cinema Café (ресторан, вул. 6-а Слобідська) 

123. Delice (кафе, вул. Наваринська) 

124. New York Pizza (піцерія, вул. Декабристів) 

125. Modern (магазин інтер’єру, вул. 8 Березня) 
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126. NBC (юридична компанія, вул. Артилерійська) 

127. S-Pole (студія танців, вул. Робоча) 

128. Minimax (комп’ютерний клуб, вул. Миколаївська) 

129. J.A.M. (танцювальна студія, вул. Океанівська) 

130. Bless (магазин білизни, вул. Обсерваторна) 

131. Lazerhall (лазерний клуб, вул. Спортивна) 

132. On line (інтернет кафе, вул. Прибужська) 

133. Harlem (танцювальна студія, 13-а Лінія) 

134. Guest house (готель, вул. Спортивна) 

135. Comfort (агенція нерухомості, проспект Центральний) 

136. Zorbing (магазин спорт товарів, Бузький бул.) 

137. Flap-2 (інтернет кафе, вул. Інженерна) 

138. Black&White (нічний клуб, вул. Потьомкінська) 

139. Star Dance (танцювальна студія, вул. Рюміна) 

140. Lady Perfection (магазин жіночої білизни, вул. Фалеєвська) 

141. Heart of Steel (компанія металоконструкцій, вул. Заводська) 

142. Квикстеп (танцювальний клуб, вул. Лягіна) 

143. Ukraine Palace (готель, проспект Центральний) 

144. River Hotel (готель, вул. Спортивна) 

145. Play (бар, вул. Конопатна) 

146. Stiker (магазин канцелярських товарів, вул. Каразіна) 

147. Columbia (магазин одягу, проспект Центральний) 

148. Top Secret (магазин одягу, проспект Центральний) 

149. Класік-Декор (інтер’єр-салон, вул. Садова) 

150. Mango (магазин одягу, проспект Центральний) 

151. Стар Софт (Інтернет провайдер, вул. Адміральська) 

152. Da Vinci De Lux (ресторан, вул. Нікольська) 

153. Inognito Club (інтелектуальний клуб, вул. Інженерна) 

154. Edem (магазин жіночої білизни, проспект Богоявленський) 

155. Manhattan (бар, вул. Лягіна) 
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156. EsTravel (туристична агенція, вул. Карла Лібкнехта) 

157. Venice (магазин жіночого одягу, вул. Петровського) 

158. Eczo Tour (туристична агенція, вул. Спаська) 

159. Star Wars (інтернет кафе, вул. 1-а Воєнна) 

160. Captain (ресторан, вул. 68 десантників) 

161. Happy Tour (туристична агенція, вул. Садова) 

162. Eve (магазин для жіночої краси, вул. Соборна) 

163. Non-stop (інтернет кафе, вул. Майстерська) 

164. 8 beat (інтернет кафе, вул. Теслярська) 

165. Bounty (ресторан, вул. Фалеєвська) 

166. Helen Hotel (готель, вул. Адмірала Макарова) 

167. Nikotel (готель, вул. Адмірала Макарова) 

168. Hollywood (бар, вул. Лягіна)  

169. Panna-Cotta (ресторан, вул. Спаська) 

170. Elephant (ресторан, вул. Адмірала Макарова)  

171. Sands (туристична агенція, вул. Колодязна) 

172. For you (студія краси, вул. 1-а Лінія) 

173. Body&Soul (спортивний клуб, вул. Генерала Карпенка) 

174. Creative (спортивний клуб, вул. Авангардна)  

175. Joker tattoo (тату салон, вул. Шевченко) 

176. Impression (тату салон, вул. Адмірала Макарова) 

177. Smart Fitness (спортивний клуб, вул. Садова) 

178. Gold Gym (спортивний клуб, вул. 5-а Слобідська)  

179. Core (спортивний клуб, вул. 3-я Слобідська) 

180. Effect (спортивний клуб, вул. Погранична) 

181. Sport-time (спорт-бар, вул. 1-а Воєнна) 

182. Grand (спортивний клуб, вул. 6-а Слобідська)  

183. Lfitness (спортивний клуб, проспект Центральний) 

184. Credit Agricole (банк, проспект Центральний) 

185. VAB (банк, проспект Центральний) 
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186. Platinum Bank (банк, проспект Центральний) 

187. Unicredit Bank (банк, проспект Центральний) 

188. Universal Bank (банк, проспект Центральний) 

189. CDMA (інтернет провайдер, вул. Адміральська) 

190. Matrix (бар, вул. Спаська) 

191. Oxygen (інтернет кафе, вул. Московська)  

192. RX-Name (інтернет кафе, вул. 1-а Слобідська) 

193. Webstarter (інтернет кафе, вул. Садова) 

194. Webmoney exchange (компанія грошових електронних операцій, 

проспект Центральний) 

195. Master (сервіс центр, вул. Садова) 

196. Soft (магазин комп’ютерної техніки, вул. Нікольська) 

197. Pronet (приватне підприємство, вул. Мала Морська) 

198. Copy center (поліграфія, проспект Центральний) 

199. Shocos design team (студія дизайну, вул. Громадянська) 

200. Upgrade (інтернет магазин, вул. Дунаєва) 

201. Brain (інтернет магазин, вул. Московська)  

202. Complete (інтернет магазин, вул. Адміральська)  

203. Lime store (магазин телефонії та комп’ютерної техніки, проспект 

Центральний) 

204. Media (інтернет магазин, вул. 1-а Слобідська)  

205. Mega com (інтернет магазин, вул. Шкільна) 

206. Veneta System(магазин комп’ютерної техніки, вул. Херсонське шосе) 

207. Wizard (магазин комп’ютерної техніки, проспект Центральний) 

208. Ink System (інтернет магазин, проспект Миру) 

209. Prime time (інтернет магазин, проспект Богоявленський)  

210. Global vision (інтернет магазин, вул. Авангардна) 

211. Multiplex (кінотеатри, проспект Центральний) 

212. Sound master (студія звукозапису, вул. Московська) 

213. Doctor English (курси вивчення іноземних мов, вул. Велика Морська) 
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214. English masters (курси вивчення іноземних мов, вул. Погранична) 

215. Hot spot (курси вивчення іноземних мов, вул. 2-а Слобідська) 

216. Larisa school of language (курси вивчення іноземних мов, вул. Велика 

Морська) 

217. Pickwick club (курси вивчення іноземних мов, вул. Соборна) 

218. Start (курси вивчення іноземних мов, вул. Велика Морська) 

219. Cargo oriental (агенція незалежної експертизи, проспект Героїв 

Украъни) 

220. Хоббі Центр (зоомагазин, пров. Корабелів) 

221. Istanbul (ресторан, вул. Нікольська)  

222. Ali-baba (ресторан, вул. Защука) 

223. Hunter (магазин товарів для полювання, вул. Образцова) 

224. Maximum (аптека, вул. Озерна) 

225. Red&Black (ресторан, вул. Соборна) 

226. Love story (міжнародна шлюбна агенція, вул. Соборна) 

227. Happy dog (магазин товарів для тварин, вул. Логовенка) 

228. Roayl canin (магазин товарів для тварин, вул. Декабристів) 

229. Rainriver (розплідник для тварин, вул. Лягіна) 

230. Beautiful dream (міжнародна шлюбна агенція, вул. Інженерна)  

231. Willage pizza (піцерія, вул. Московська) 

232. XL pizza (піцерія, проспект Миру) 

233. Babylon (піцерія, вул. Чкалова) 

234. Airsoftpro (магазин спортивних товарів, вул. Будівельників) 

235. Intex (магазин надувних товарів, вул. Спортивна) 

236. Megasport (магазин спортивних товарів, вул. Соборна) 

237. Sport fashion (магазин спортивних товарів, вул. Декабристів) 

238. X-SPORT (магазин спортивних товарів, проспект Центральний) 

239. Leona company (туристична агенція, вул. Соборна) 

240. Star ways (інтернет кафе, вул. 3-я Слобідська)  

241. TEZ tour (туристична агенція, вул. Соборна) 
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242. work and travel USA (компанія обміну студентів, вул. Садова) 

243. RRM Group (агенція з підбору персоналу, вул. Садова) 

244. Teletrade (інвестиційно-фінансова компанія, вул. Садова) 

245. Arbat shoes (магазин взуття, вул. Соборна) 

246. Bond (магазин взуття, вул. Соборна) 

247. Chester (магазин взуття, вул. Соборна) 

248. Мед Line (медична техніка, вул. Пушкінська) 

249. Sealine (автосалон, проспект Героїв України) 

250. Mobi Style (магазин мобільного зв’язку, вул. Пушкінська) 

251. Super puper (магазин дитячого одягу, проспект Центральний)  

252. Ін-Тайм (вантажні автоперевезення, вул. Декабристів)  

253. Корпорація Степ (комп’ютрна техніка, проспект Центральний) 

254. Alextrade (магазин побутової хімії, вул. Садова) 

255. ПрофіАрт (рекламна агенція, вул. Садова) 

256. Профлайн (косметика для волосся, перукарське обладнання, вул. 

Садова)  

257. Beauty center (студія краси, проспект Центральний) 

258. Смайл (стоматологічні послуги, проспект Центральний)  

259. Форвард (автомайстерня, Херсонське шосе)  

260. Vision (медичні добавки, проспект Центральний) 

261. Watsons (магазин побутової хімії, проспект Центральний) 

262. Fortex (меблевий салон, вул. Космонавтів)  

263. Merx (меблевий салон, вул. Спаська) 

264. New house (меблевий салон, вул. Пушкінська) 

265. Denim (пошиття і ремонт одягу, вул. Потьомкінська) 

266. Marmelad (магазин одягу, вул. Соборна) 

267. Podium lux (магазин одягу, вул. Соборна) 

268. Defile (магазин одягу, вул. Лягіна) 

269. Denim (магазин одягу, вул. Соборна) 

270. Desirer (магазин одягу, вул. Декабристів) 
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271. Glance collection (магазин одягу, вул. Будівельників) 

272. Golden men (магазин одягу, проспект Ле Центральний ніна)  

273. Froggy (агентство з організації свят, вул. Московська)  

274. Glamour plus (студія краси, вул. Адмірала Макарова)  

275. Junker (магазин одягу, вул. Соборна) 

276. Leo shop (магазин одягу, вул. Єсеніна) 

277. Levis (магазин одягу, проспект Центральний) 

278. Motor (магазин одягу, вул. Соборна) 

279. Space (магазин одягу, вул. Адмірала Макарова) 

280. Gold Vein (скловироби, вул. Дунаєва)  

281. Top shop (магазин одягу, проспект Центральний) 

282. New-Art (меблі, вул.  Шевченка) 

283. The Best (клуб для панночок, вул. Лягіна)  

284. EKO-SIP (будівельні матеріали, вул. Троїцька) 

285. River Carat (ювелірні вироби, вул. Плеханівська) 

286. Management capital (навчальний центр, вул. Велика Морська) 

287. 5 ok (інтернет магазин, вул. Соборна)  

288. Hi-tech (інтернет магазин, проспект Центральний) 

289. Photo-parts (магазин фото послуг, вул. Соборна) 

290. Clean house (агенція з сервісних послуг, вул. 6-а Слобідська) 

291. Vaillant (магазин водопостачання, вул. Космонавтів) 

292. VIP climate (магазин кліматичної техніки, вул. Китобоїв) 

293. New Optimum Service (будівельні послуги, вул. Челюскінців) 

294. Beauty (салон краси, вул. Новозаводська) 

295. Fashion style (магазин одягу, проспект Миру) 

296. In2ition (магазин білизни, вул. Нікольська) 

297. L.angel (магазин білизни, проспект Миру) 

298. Welles (перукарня, вул. Фалеєвська) 

299. Art podium (весільний салон, вул. Погранична) 

300. Paradise (магазин одягу, проспект Богоявленський) 
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301. Elenix studio (приватне підприємство, вул. Потьомкінська) 

302. Kodak (фото послуги, вул. Соборна) 

303. Choice (ООО, вул. Паризької Комуни) 

304. Active medical (медичний центр, вул. Соборна) 

305. Nuga best (медичні консультації, вул. Потьомкінська) 

306. V&A (фотостудія, вул. Московська) 

307. Brist-farm (ООО, вул. Миколаївська) 

308. Alcotrade (продаж алкогольних напоїв, вул. Декабристів) 

309. President (ООО, вул. Комінтерну) 

310. Sandora (ООО, вул. Новозаводська) 

311. Frost (ОАО, вул. Старофортечна) 

312. DHL international (ЗАО, вул. Шевченко) 

313. Post media (кур’єрська служба, вул. Велика Морська) 

314. TNT express (авіакомпанії та авіаперевезення, вул. Мала Морська) 

315. Life (мобільний оператор, проспект Центральний) 

316. Kievstar (мобільний оператор, проспект Центральний) 

317. Server.ua (інтернет провайдер, вул. Пушкінська) 

318. digit.mk.ua (інтернет-магазин, проспект Центральний) 

319. Krokus-com (інтернет-магазин, проспект Центральний) 

320. Device (інтернет-магазин, вул. Адміральська) 

321. Boommax (інтернет магазин, вул. 1-а Воєнна) 

322. Cupid arrows (міжнародна шлюбна агенція, вул. Союорна)  

323. Cupid (міжнародна шлюбна агенція, вул. Садова) 

324. Аларм-сервіс (авто майстерня, Херсонське шосе) 

325. Copy center (центр канцелярських послуг, вул. Декабристів) 

326. Express poligraf (дизайн бюро, вул. Садова) 

327. Neon manufacture (послуги світодіоїдних оформлень, вул. 

Фалеєвська) 

328. Prestige (школа англійської мови, вул. Чкалова) 

329. Noxton technologies (НПП, вул. Космонавтів) 
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330. Aquaservice (доставка води, вул. Горького) 

331. Green line (металопластикові вироби, вул. Московська) 

332. IQ-windows (металопластикові вироби, проспект Миру) 

333. Open (металопластикові вироби, вул. Погранична) 

334. Rich company (міжнародна шлюбна агенція, вул. Садова) 

335. Амбер (приватний підприємець, вул. Казарського) 

336. Wealth (приватний підприємець, вул. Гаражна)  

337. Eurotruck (автомагазин, вул. Спаська) 

338. Truck originаl (автомагазин, вул. Садова) 

339. Limo center (заказ лімузинів, вул. Миколаївська) 

340. AUTО Friend (автомагазин, вул. Авангардна) 

341. M Motors (автомагазин, проспект Центральний) 

342. Terra motors (автомагазин, вул. Космонавтів) 

343. Pit stop (автосервіс, вул. Морехідна) 

344. Tire service (автосервіс, вул. Садова) 

345. Vianor (автосервіс, проспект Героїв України)  

346. VIP auto service (автосервіс, Транспортний пров.) 

347. Auto sound (автосервіс, вул. Январьова) 

348. Garmin (автосервіс, вул. Садова) 

349. Autocolor (автосервіс, вул. Космонавтів)  

350. BRP-center (ООО, вул. Миколаївська) 

351. Conceal trade (ОАО, вул. Фрунзе) 

352. Print ltd (НФ, вул. Соборна) 

353. Family-farm (ООО, вул. Погранична) 

354. Farm line (виробничо-комерційна фірма, вул. Будівельників) 

355. Mobilluck (інтернет магазин, проспект Богоявленський) 

356. Glance (магазин одягу, вул. Будівельників) 

357. Ultramarine (магазин одягу, проспект Центральний)  

358. Man’s (магазин одягу, проспект Центральний) 

359. Orderworld (магазин одягу, вул. Спаська) 
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360. Cocoshop (магазин одягу, вул. Московська)  

361. Ок-таксі (таксі, вул. Садова)  

362. Gold time (магазин годинників, вул. Соборна) 

363. Med shop (магазин одягу, вул. Лягіна)  

364. UKRlight (компанія товарів освітлення, вул. Робоча) 

365. SHOPPINGMKUA (інтернет магазин, вул. Шосейна)  

366. Sweetsound (студія звукозапису, вул. Інженерна) 

367. Pride (магазин одягу, вул. Декабристів) 

368. Arabian Perfume (магазин парфумів, проспект Богоявленський) 

369. Euphoria (магазин парфумів та косметики, проспект Миру) 

370. Coyote (бар, проспект Богоявленський) 

371. Злагода (кредитна компанія, вул. Космонавтів) 

372. Добробут (страхова компанія, вул. Севастопільська) 

373. Затишок (кафе, вул. Новосільська) 

374. Порада (кадрова фірма, вул. Погранична) 

375. Родючість (акціонерна компанія, вул. 1-а Слобідська) 

376. Алло (магазин, проспект Центральний) 

377. Позика (кредитний союз, вул. Спаська) 

378. Княжа (страхова компанія, вул. Пушкінська) 

379. Провідна (страхова компанія, вул. Шнеєрсона) 

380. Цукерка (кафе, вул. Фалеєвська) 

381. Гарпун (фірма, проспект Богоявленський) 

382. Катерина (кадрове агентство, вул. Соборна) 

383. Підліток (виробниче підприємство, проспект Центральний) 

384. Ваша Готівочка (центр кредитування, вул. Космонавтів) 

385. Блакитний полiс (страхова компанія, проспект Центральний) 

386. УКРАЇНСЬКI СТРАВИ (кафе, вул. Велика Морська) 

387. Чумацький Шлях (кафе, вул. Чорновола) 

388. Ваш час (служба доставки, вул. 1-а Слобідська) 

389. Солодка Лапа (магазин, вул. 3-я Слобідська) 
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390. Калина (кафе, вул. Погранична) 

391. Явір 2000 (охоронна фірма, вул.  Потьомкінська) 

392. Пан Палас (магазин, проспект Богоявленський) 

393. Грошi на виплату (кредитний союз, проспект Центральний) 

394. БЕЗПЕКА ЦЕНТР (ПП, вул. Потьомкінська) 

395. Гроші всім (мікрофінансова компанія, проспект Богоявленський) 

396. Техноскарб (комісійний магазин, проспект Центральний) 

397. Книголюб (магазин, проспект Миру) 

398. ШвидкоГроші (кредитна компанія, проспект Миру) 

399. Будівельник-Люкс (компанія, вул. Адмірала Макарова) 

400. Мандрівочка (туристична компанія, проспект Богоявленський) 

401. Обрій (кадрова фірма, вул. Лікаря Самойловича) 

402. Барвінок (компанія, вул. Олега Ольжича) 

403. Літопис (типографічна фірма, вул. Нікольська) 

404. ТОВЦентрліфт (компанія з ремонту та обслуговування ліфтів, 

провулок Корабелів) 

405. Межрайагросервис (аграрна компанія, вул. Артилерійська) 

406. DPN Реклама (рекламна компанія, проспект Центральний) 

407. Smmhunta (СММ-компанія, вул. 12-а Продольна) 

408. HDI Страхование (страхова компанія, вул. Соборна) 

409. Ремкомплект (компанія з надання резинових виробів підприємствам, 

вул. Новозаводська) 

410. Голв-Аудит (аудиторська фірма, вул. Шевченко) 

411. Аудитюрсол (аудиторська фірма, вул. Біла) 

412. ЮСМ консалтинг (консалтингова компанія, вул. Садова) 

413. Миколаївське САТП 1402 (автотранспортне підприємство, 

вул. Веселиновська) 

414. Укоопгарант (страхова компанія, вул. Велика Морська) 

415. SGS (компанія, вул. Заводська) 

416. SVM (фінансова компанія, вул. Мала Морська) 
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417. ALiCO life (страхова компанія, проспект Миру) 

418. МАПО РУС І СО (агентство з оцінки майна, вул. Курортна) 

419. СОБ (охоронна фірма, вул. Нікольська) 

420. UFL (фірма з доставки квітів, проспект Миру) 

421. TUI (туристична компанія, проспект Центральний) 

422. RX-NAME (фірма реєстрації доменів, вул. Велика Морська) 

423. ОРТЭН (поліграфічна фірма, проспект Миру) 

424. МК1 (будівельна компанія, провулок Фестивальний) 
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