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ВСТУП
Щодня кожного з нас оточують власні назви. Їх велика кількість, значно
більше, ніж загальних. В Україні власних назв налічують кілька мільйонів. Це
очевидно, адже цього вимагають сьогоднішні потреби людей.
Ономастика – це особлива лінгвістично-історична наука, яка займається
вивченням власних імен, дослідженням їхньої історії створення, побутування та
поширення,

семантики,

структури,

основних

особливостей

розвитку. Ономастика вважається тим розділом мовознавства, що досліджує
сукупність усіх власних імен певної території, народу, історичного проміжку
часу1. Усі види онімів, зокрема: антропоніми, топоніми, гідроніми, зооніми,
ергоніми, фітоніми, космоніми, астроніми, хрононіми, та ін., утворюють
онімний простір.
Плинність часу зумовлює змінюваність та непостійність усюди, зокрема у
всіх галузях господарства. Це спричиняє постійну динаміку росту установ та
закладів різного профілю: адміністративного, юридичного, фінансового,
побутового,

сфери

обслуговування,

мереж

харчування,

лікувального,

навчального, наукового, культурно-освітнього, розважального, спортивного
тощо. Найменування тих чи інших закладів відображають національнокультурні тенденції онімної номінації. Саме назви займають значну кількість
онімного простору сучасного міста.
Процес найменування найбільше активізувався у кінці ХХ – на початку
ХХІ століття. Почалась «нова хвиля» появи комерційної, підприємницької,
соціяльно-політичної діяльности в демократичних країнах (C. B. Земськова, Н.
В. Подольська, Г. В. Зимовець, Ю. І. Позніхіренко та ін.).
Останні роки ХХ ст. дали значний поштовх до розвитку ергоніміки –
науки, що займається дослідженням назв сукупности людей політичного,
комерційного, виробничого соціяльного та іншого спрямування, зокрема й
найменування організацій, закладів, заводів, фабрик тощо. Цей вид власних
1

Дзира Я.І. Ономастика [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 7: Мі-О / Редкол.: В. А.

Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во «Наукова думка», 2010. С. 599.: іл.. –
Режим доступу:http://www.history.org.ua/?termin=Onomastyka
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назв був і раніше, але його не так ретельно вивчали ономасти. Сьогодні
ергоніміка – це одна із найбільш популярних наук, тому що охоплює чи не
найбільший сегмент онімного простору.
Останні роки засвідчують, що дослідники все частіше та ретельніше
займаються систематизуванням принципів і механізмів номінацій (Т. Толчеєва)
та вдаються до фіксації цих власних назв юридично (Д. Яловець-Коновалова,
М. Шимкевич). З’явилися наукові праці ономастів про типи мотивованости
ергонімів м. Києва стають об’єктом дослідження Л. Соколової, номінативні
процеси ергонімії сучасности – О. Мікіної, найменування комерційновиробничих підприємств (а саме фірмоніми) Закарпаття – О. Белея.
Ергонім (від грец. «діяльність, праця») – термін, що закріпився для назв
такого типу, а також є поняття ергонімія для позначення сукупности назв
об’єднань ділового спрямування – тотожно з термінами, що вже існують (Н.
Подольська, Д. Бучко, Н. Ткачова).
В українській ономастиці спостерігається поява значної кількости
наукових праць, пов’язаних із вивченням ергонімів у різних регіонах та
населених пунктах України: у Києві (Л. Соколова, М. Цілина), Одесі (А.
Беспалова, Н. Кутуза), Харкові (С. Шестакова), Дніпрі (О. Гурко), Луцьку
(Ю. Горожанов),

Луганську

(Н. Лєсовець,

В.

Шевцова),

Донецьку

(М. Полосіна), Черкасах (О. Селіванова), Кривому Розі (А. Тиаренко),
Дрогобичі (О. Куцик), Умані (В. Денисюк) на Донеччині (О. Сидоренко),
Тернопільщині (Ю. Деменда, Ю. Петрашик), Закарпатті (О. Белей).
Вивченню іноземних ергонімів, зокрема російських, англійських та
французьких, присвятили свої роботи А. Беспалова, Т. Романова, О. Мікіна, Ю.
Вайнрах, А. Ємельянова, В. Стародубцева, К. Трифонова, М. Шимкевич, Д.
Яловець-Коновалова, Ю. Позніхіренко та ін.
Хоч в останні роки дослідники виявили велику цікавість до цього пласту
лексики, ергоніми залишаються поки такими, що вивчались найменше.
Актуальність роботи полягає в тому, що в ній уперше в українському
мовознавстві системно проаналізовано найменування закладів громадського
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харчування міста Львова ХХІ століття, поглиблено відомості про історію
вивчення терміна. У праці досліджено львівську ергонімію, з’ясовано типи
мотивації, структурні моделі та семантичні особливості.
Джерельний матеріал зібрано шляхом власного спостереження та
пошуку

назв

в

інтернет-ресурсах

(рекламних

та

довідкових

сайтах):

https://www.032.ua/ (офіційний сайт м. Львова); http://lviv1256.com/news/20restoratsiy-l-vova-staly-finalistamy-prestyzhnoi-natsional-noi-kulinarnoi-premii-sil/
(список фіналістів кулінарної премії «Сіль»); http://lviv1256.com/wheretogo/5bariv-ta-restoraniv-lvova-iaki-vidkrylys-v-lypni/ (список закладів, які відкрили у
липні 2020 року); https://girko.net/lviv/banket/ (перелік усіх можливих ресторанів
у Львові, де можна відсвяткувати весілля). Усього виявлено 400 одиниць (див.
додаток №1) – це назви закладів, які на цей час діють у різних частинах Львова.
Зважаючи на сьогодення, слід зазначити, що ця цифра завжди змінювалась,
адже багато закладів припинили свою діяльність, а інші, навпаки, почали. Тому
можна впевнено стверджувати, що ергоніміка – це динамічна наука.
Мета роботи – здійснити комплексний лінгвістичний аналіз ергонімів м.
Львова, що полягає у виявленні їхніх структурно-мотиваційних, графічних і
правописних особливостей.
Для виконання цієї мети поставлено низку завдань:
1) проаналізувати термінологічний апарат, яким оперує ергоніміка;
2) з’ясувати функції, що виконують ергоніми;
3) виявити мотиви номінації закладів громадського харчування;
4) схарактеризувати особливості структурних моделей ергонімів;
5) простежити графічне оформлення ергонімів та з’ясувати їхні правописні
особливості;
6) провести аналіз кількісних результатів дослідження;
7) укласти реєстр ергооб’єктів м. Львова.
Об’єкт дослідження – ергонімний простір міста Львова, зокрема назви
закладів громадського харчування різних типів: кафе, кав’ярні, ресторани, паби,
бари, вареничні, млинцеві тощо.
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Предмет дослідження – структурні, семантико-мотиваційні, правописні
особливості творення та закономірності функціювання ергонімів міста Львова.
Для реалізації поставлених завдань використано такі методи дослідження:
 описовий метод – для інвентаризації, класифікації та інтерпретації
ергонімів;
 статистичний метод і метод кількісних підрахунків – для обчислення
загальної

кількости

ергонімів,

частоти

функціонування

однокомпонентних, дво- та багатокомпонентних ергонімів у соціяльному
та культурному просторах Львова;
 структурний метод, зокрема його методика дистрибутивного аналізу
спрямована

на

встановлення

характеристик

і

функціональних

властивостей мовної одиниці із урахуванням її оточення (дистрибуції);
 компонентний аналіз полягав в розкладанні семантичного значення
ергоніма на складові елементи.
Теоретичну основу дослідження становлять праці О. О. Белея,
Н. В. Кутузи, Н. М. Лєсовець, М. М. Торчинського, Ю. І. Позніхіренко.
Структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів,
висновків, списку використаної літератури та джерел, додатків.
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РОЗДІЛ 1
ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЕРГОНІМІКИ

1.1.

Стан вивчення української ергоніміки

Сьогодні значну частину лінгвосеміотичного простору сучасного міста
становлять найменування, зокрема, назви підприємств та закладів різних
функціональних профілів. Ономасти позначають їх терміном «ергонім», а
також виділяють термін «ергонімія» для позначення сукупности найменувань
ділових об’єктів.
Ю. Карпенко вважає, що до такої групи власних назв входить великий
відсоток найменувань (це може бути назва партії, товариства, завода, вузу,
театру, кінотеатру, кооперативу, магазину, фірми тощо2).
Очевидно, що ергоніми є різноманітними і невід’ємними складниками в
українському просторі: літературному, рекламному та народно-побутовому.
Термінологічний апарат ономастики навіть на сучасному етапі ще до кінця не
сформований, саме через цей факт є потреба в уточненні дефініції ергоніма.
Ергоніміка – це наука, що вивчає ергоніми, принципи та способи їхнього
творення. Як самостійний розділ виділилась порівняно недавно, але цікавість
лінгвістів до назв такого типу була від початку зародження цієї не зовсім
типовою науки. Цілком зрозуміло, що ця наука є динамічною та відкритою
системою, яка зазнає постійних якісних та кількісних змін.
У 60-70-і роки минулого століття відбулось чітке розмежування типів
власних назв. Почали з’являтись дослідження, що зазначали наявність
ергонімів,зокрема О. Суперанської3, котра окреслила місце ергонімів серед усіх
інших видів онімів та їхні особливості номінації, та Л. Щетиніна4, котрий
з’ясував принципи називання об’єктів ділового характеру.

2

Карпенко Ю. О. Власні назви // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000. – С. 83-84.

3

Суперанская А. В. Общая теория имени собственного / А. В. Суперанская. – М.: Наука, 1973. – 366 с.

4

Щетинин Л. М. Слова, имена, вещи: Очерки об именах / Л. М. Щетинин. – Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. ун-та,

1966. – 222 с.
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Історію дослідженя ергонімії у слов’янській лінгвістиці умовно можна
поділити на три основні етапи:
1) 60-70-ті роки ХХ ст. у працях Б. Бучкіної, І. Долгачова, Г. Заболотової,
М.

Морозової,

О.

Суперанської,

Н.

Подольської,

В.

Ткачука,

та Л. Щетиніна (період, коли найменування містили пряму вказівку на
ергооб’єкт, тобто кав’ярня називалась «кав’ярня», кафе – «кафе» і т. д.).
Протягом радянського періоду спостерігається відносна стабільність та
чітка регламентованість ергонімної термінології;
2) 90-ті роки ХХ ст. у наукових працях О. Белея, О. Беспалової, О. Мікіної,
Л. Соколової, Д. Яловець-Коновалової (період, що відзначається
продуктивністю у вивченні власних назв; деякі заклади почали
отримувати індивідуальні назви);
3) з початку ХХІ ст. усе частіше з’являються наукові роботи таких вчених,
як Ю. Дідур, Р. Козлова, М. Крючкова, Н. Кутузи, О. Шестакової, М.
Шимкевич, Ю. Позніхіренко та ін. (сучасний період, що перенасичений
англіцизмами й американізмами та іншими запозиченнями).
Н. Подольська, дослідниця Росії, у «Словнику російської ономастичної
термінології» 1979 року була першою, хто офіційно заявив та використав у
своїй праці термін «ергонім», кажучи, що це «розряд оніма, власне ім’я ділової
спільноти людей, у тому числі союзи, організації, установи, корпорації,
підприємства,

суспільства,

закладу,

гуртка.

(Наприклад,

Організація

Об’єднаних Націй, Міжнародний астрономічний союз, Малий театр, комбінат
«Правда», спортивне товариство «Спартак», об’єднання лицарів Круглого
столу, музичний гурток «Могутня купка»»)5. Терміном Н. Подольської почали
активно користуватись і закордонні, і українські ономасти.
Майже таке саме визначення «ергоніма», що у Н. Подольської, дають
дослідники Д. Ганич та І. Олійник в «Словнику лінгвістичних термінів»:

5

Подольская Н. В. Словарь русской ономастической терминологии. – М.: Наука, 1978. – С.166.
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«Власне ім’я ділового об’єднання людей, у тому числі спілки, організації,
установи, підприємства, товариства, закладу»6.
В енциклопедії «Українська мова» Ю. Карпенко не вживає термін
«ергонім», натомість пояснює лише дефініцю поняття «ергонімія»: «За
денотатами розрізняють такі класи власних назв: … 6) назви організацій,
виробничих та суспільних об’єднань (ця частина власних назв визначається
терміном «ергонімія» і включає величезну кількість найменувань – починаючи
партіями,

товариствами,

заводами,

ВНЗ,

завершуючи

кінотеатрами,

кооперативами, магазинами, фірмами тощо)»7.
О. Сидоренко запевняє, що «увага дослідників саме до цього класу онімів
ґрунтується перш за все на тому факті, що ергоніміка як самостійна наука
формується на перехресті різних розділів ономастики. Аспект вивчення
принципів, мотивів, способів і засобів творення назв підприємств та інших
ділових об’єднань дозволяє виявити, крім загальних ознак, особливі риси, які
притаманні лише тому чи іншому регіону, де вони створені, що є достатньо
важливим не тільки в лінгвістиці»8.
За певний проміжок часу з’явилась достатня кількість наукових
досліджень, які присвячені ергонімії. І ось постала проблема розбіжности у
визначенні понятійного апарату. Це, своєю чергою, спричиняє термінологічну
неузгодженість

при

позначенні

ділового

об’єкта

комерційного

та

некомерційного характеру.
Більшість

мовознавців

дотримуються

використання

лише

термінів «ергонім», «ергонімія» та «ергоніміка»: Ф. Алістанова, А. Беспалова,
З. Бузинова, Ю. Деременда, С. Земскова, Г. Зимовець, О. Карпенко, Т.
Ковалевська, І. Крюкова, О. Мікіна, Н. Подольська, Т. Романова, Л. Соколова,
О. Суперанська, М. Цілина, С. Шестакова, М. Шимкевич, Т. Щербакова та ін.
6

Ганич Д. І., Олійник І. С. Словник лінгвістичних термінів. – К.: Вища школа, 1985. – С. 77.

7

Карпенко Ю. О. Власні назви // Українська мова. Енциклопедія. – К., 2000. – С. 83-84.

8

Сидоренко Е. Н. Экономическая, правовая и идеологическая обусловленность номинационных процессов //

Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. – 2011. – № 2 (22).
– С. 65.
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Здавалось, що дослідники, котрі використовують один і той же термін
мають на увазі одне і те саме значення, проте так не відбувається.
Так,

наприклад,

Д.

Яловець-Коновалова

пояснює

ергоніми

як

«позначення соціальних об’єднань»9, а С. Земськова визначила, що це
«сукупність назв промислово-господарських об’єктів»10. О. Трифонова під
«ергонімом» розуміє «власну назву будь-якого ділового об’єкта, незалежно від
його правового статусу»11 і наявности чи то відсутности незмінної локації (це
може бути будь-яке промислове підприємство, громадська чи політична
організація, творчий колектив, фірма, компанія тощо), яка неприродньо
утворюється для того, щоб здійснити прагматичний вплив на адресата.
Детальніше дефініцію терміна «ергонім» пояснює А. Беспалова, кажучи,
що це не просто назви «ділових об’єднаннь людей», а й найменування
релігійних об’єднань, навчальних закладів (від дошкільних до вищих), освітніх
гуртків (хоча всі ці групи не є діловими спільнотами). Тобто дослідниця
розуміє ергонім як назву будь-яких об’єднань людей, незважаючи на
спрямування та характер діяльности12.
Є. Отін зазначає, що ергоніміка «це особлива галузь номінації,
безпосередньо пов’язана об’єднаннями людей винятково ділового характеру у
галузях виробництва, науки, політики, культури, спору та інших, що
використовує власні назви, які разом позначаються терміном «ергонім»»13.
Значно відрізняється від інших дефініція терміна «ергонім» у праці
дослідника А. Білецького. Він зазначає, що це «річ, твір», наприклад, «Війна і
мир» Л. М. Толстого, «Останній день Помпеї» К. Брюллова, «Місячна соната»
9

Теория и методика ономастических исследований / А. В. Суперанская, В. Э. Сталтмане, Н. В. Подольская;

Отв. ред. А. П. Непокупный. – М.: Наука, 1986. – С. 151.
10

Там само. – С. 151.

11

Трифонова Е. А. Названия деловых объектов: семантика, прагматика, поэтика (на материале рус. и англ.

эргонимов): автореф. дис. канд. филол. наук / Е. А. Трифонова; Волгогр. гос. пед. ун-т. – Волгоград, 2006.
– С. 8.
12

Беспалова А. В. Принципы и способы номинации в английской ергонимии (на материале названий фирм и

компаний) / А. В. Беспалова // Вопросы ономастики. – Вып. 19. – Свердловск, 1991. – С. 166.
13

Отин Е. С. Из истории русской эргонимии / Е. С. Отин // Избр. тр. по языкознанию. – Донецк: Донеччина,

1999. – С. 155.
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Л. ван Бетховена14. Підкласи «ергонімів» і «скевонімів» (річ, предмет, начиння),
за словами дослідника, належать до класу «технонімів» (назв матеріальних
результатів людської праці, цілеспрямованої трудової діяльності). Можливо,
визначення вченого не зовсім є доцільним, але все ж він зробив слушні
зауваження щодо правопису таких назв – А. Білецький уважає неекономним
виділення власних назв за допомогою одночасно і лапок, і великої літери.
В. Ткачук писав, що термінологічну неоднозначність роблять суперечки,
що «точаться навколо питання про розрізнення ергонімів та прагматонімів» 15.
Ці поняття також виокремлює у своїх працях і Ю. Грушевська, на її думку,
прагматоніми – це «власні назви, денотат яких перебуває в матеріальній сфері
діяльности людини і які вживаються в рекламних текстах, представлених
торговими знаками, торговими марками, фірмонімами»16.
Досліджуючи специфіку фірмонімів, О. Белей, «орієнтуючись на
релевативні ознаки об’єктів номінації – об’єднання людей: виробничокомерційні,

політико-ідеологічні,

державно-адміністративні,

релігійні,

мистецько-інтелектуальні, а також спільними за інтересами»17.

1.2.

Класифікації ергонімів

Аналіз сучасних праць показав, що кожен науковець доводить існування
своєї думки та намагається ввести в обіг власний термін, а саме:
 комерційний ергонім – назва ділового об’єднання, створення якого було
безпосередньо спрямоване на отримання прибутку, іміджу і на конкуренцію,
тобто цілковите зосередження на прагматичній функції (М. Шимкевич);
14

Белецкий А. А. Лексикология и теория языкознания (ономастика). – К.: Изд-во Киевского университета, 1972.

– С. 56-57.
15

Ткачук В. И. Новое в ономастике русского языка советского периода: автореф. дис. на соискание ученой

степени канд. филол. наук: спец. 10.02.01 «Русский язык» / В. И. Ткачук. – Днепропетровск, 1973. – С. 19-20.
16

Грушевська Ю. А. Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти:

автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.02 «Російська мова» / Ю. А.
Грушевська. – Дніпропетровськ, 2005. – С. 12.
17

Белей О. О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття / О. О. Белей. – Ужгород,

1999. – С. 15.
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 ергоурбонім – назва, що фіксує комплексний характер об’єкта номінації,
з одного боку, ділового підприємства (від «ергонім»), з іншого – об’єкта
міського простору (від «урбонім»). Таким чином, будь-який об’єкт не просто
репрезентує особливості об’єднання, але й вказує на конкретну локацію,
тобто точну адресу підприємства (Р. Козлов , Ю. Вайрах, П. Юстова);
 ктематонім – назва підприємств різного спрямування з різними
товарними знаками (від гр. «майно»), зазвичай цей термін використовують
для позначення предметів культурного надбання людства (книги, музичного
твору, газети, картини та ін.) (А. Василевський, В. Бондалєтов);
 мікротопонім – назва ділового об’єкта, зокрема готелів, кінотеатрів,
театрів, закладів громадського харчування, зважаючи на просторові
особливости об’єкта (С. Копорський, Л. Щетинін);
 назва комерційного підприємства – дослідниця порівнює, а інколи навіть
неопосередковано ототожнює таку назву з антропонімом, топонімом і
товарним знаком, і це підкреслює великий вплив позамовних факторів на
їхню номінацію та фукціонування (Д. Яловець-Коновалова18);
 слова на вивісках – це досить незвичне сполучення слів, але достатньо
влучне, адже під цим терміном розуміють усі назви організацій, підприємств
та організацій різного спрямування. Цікавим є те, що слова на вітринах не
належать ні до урбанонімів, ані до ергонімів, а посідають проміжне місце (Б.
Бучкіна, Г. Золотова19).
 рекламна назва – назва об’єкта безпосередньо пов’язана із мовою
реклами (І. Крюкова, К. Трифонова);
 ерготемонім – це офіційна назва, під якою об’єкту можна законно вести
комерційну діяльність, виступати у суді, здійснювати кредитно-фінансові
операції (В. Лейпчик);

18

Яловец-Коновалова Д. А. Названия коммерческих предприятий: ономасиологическая классификация и

функционирование в современном русском языке : автореф. дисс. канд. филол. наук: 10.02.01. – Челябинск,
1997. – 24 с.
19

Букчина Б. З., Золотова Г. А. Слово на вывеске // Русская речь.– М., – 1968. – № 3. – С. 49–56.
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Сьогодні дослідники у значенні терміна ергонім виокремлюють такі
поняття:
– ойкодомоніми – назва окремих будівль, обов’язковий елемент – вивіска, як
ідентифікатор та диференціатор об’єкта;
– НКП – назва комерційного підприємства (ділового об’єкта);
– емпоронім – назви підприємств винятково із сфери торгівлі.
М. Торчинський не відмовляється від терміна «ергонім», а розширює його
значення. Дослідник стверджує, що ергоніми – це найменування постійних або
навіть тимчасових, ділових або ж неділових об’єднань людей.
Він такі найменування розділяє на наступні види20:
1. колективоніми – (лат. сollectivus – збірний, нагромаджений), назви
сукупности людей, які займаються сферою виробництва та послуг;
2. конфедераціоніми – (лат. сonfoederatio – спілка, об’єднання), назви
сукупности людей чи країн та інших об’єктів, об’єднаних темою
політики, ідеології тощо;
3. пресулатоніми – (від лат. praesulatus – «керівний пост, верховенство»)
власні назви осередків влади різного статусу.
У групі колективоніми автор виділяє низку інших видів найменувань, а
саме: фабриконіми – назви об’єднань промислової галузі: виробництва,
фабрики, заводи, комбінати тощо, фірмоніми – назви фірм, сектуроніми – назви
об’єднань шахт, копалень, гірничодобувних кар’єрів, базоніми – назви баз,
складів і сховищ, типографіоніми – назви колективів типографій, видавництв,
депоніми

–

назви

колективів

чи

підрозділів

транспортної

сфери,

кооперативоніми – назви кооперативів, у тому ж числі житлових, фермероніми
– назви агропідприємств, «ветериноніми» – назви ветеринарних аптек та
подібних структур21.

20

Торчинський М. М. Структура онімного простору української мови: монографія / М. М. Торчинський. –

Хмельницький: Авіст, 2008. – С. 260.
21

Торчинський М. М. Українська ономастика: навчальний посібник / М. М. Торчинський. – К.: Міленіум, 2010.

– С. 56.
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М. Торчинський аналогічно до попередніх назв, виділяє й інші. Таким
чином решта об’єднань утворюють класи бригадонімів (назви робітників
бригади)

банконімів

(назви

банків),

бібліотеконімів (назви

бібліотек),

готелонімів (назви готелів та хостелів), курортонімів (назви різних закладів для
відпочинку),

медицинонімів

(назви

закладів

медичного

призначення),

монастеріонімів (назви монастирів), музейонімів (назви музеїв), сервісонімів
(назви закладів у сфері сервісу), вокзалонімів (назви вокзалів), юронімів (назви
юридичних установ), міліціонімів (назви у сфері поліції), карцеронімів (назви
канцелярії), планетаріонімів (назви планетаріїв), поштонімів (назви пошт),
комерціонімів (назви комерційних установ), людіаріонімів (назви колективів,
що

працюють

у

театрах,

клубах,

тобто

розважальних

закладах),

організаціонімів (назви організацій, установ), екіпажонімів (назви екіпажів, де
вони наявні), скаутонімів (назви дитячих організацій, а саме їх осередків),
статівонімів (назви тих колективів, що проживають у військових, туристських
та інших таборів), лепораріонімів (назви заповідників та їхніх колективів),
лімітрофонімів (назви застав прикордоння), агенціонімів (назви агенцій),
ансамблонімів

(назви

ансамблів),

оркестронімів

(назви

оркестрів),

криміналонімів (назви кримінальних угрупувань), спортлігонімів (назви
спортивних ліг), комітетонімів (назви комітетів), журіонімів (назви журі) та
дуже багато інших.
Підсумовуючи дослідження М. Торчинського, можна стверджувати, що
ергонімія складається з одного онімного поле, трьох підполів, п’ятдесяти
одного елемента, тридцяти п’яти піделементів. Більш, ніж половина понять
латинського та грецького походження. Водночас побутують термінопозначення
із французької, англійської та інших мов.
Концепцію М. Торчинського підтримує Н. Хібеба. Лінгвіст також виділяє
назви політичних партій як окрему групу – партіоніми. Термін поєднаний із
ергонімом родо-видовими відношеннями22.
22

Хібеба Н. Українські ергоніми в аспекті лінгвокраїнознавчих студій // Теорія і практика викладання

української мови як іноземної. – 2010. – Випуск 5. – С. 102.
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Типологія М. Торчинського надзвичайно детальна. Так, кожний об’єкт,
який має місце в діяльности людей, представлений дослідником. Проте виникає
питання, чи не занадто багато заглиблення. ХІХ століття – час змін. Кожного
для з’являються об’єкти різного спрямування (це залежить від певних чинників:
функцій, що виконує об’єкт, його масштабу, необхідности). Відповідно,
щоразу, коли збільшуватиметься кількість типів об’єктів, виникатиме потреба
розширення типів. Аналізуючи подані види ергонімів, ми зробили висновок, що
деякі з них можна об’єднати. Це варто зробити для того, щоб не було
плутанини, куди той чи інший ергонім зараховувати. Та більше того, щоб не
утворювати додаткові класи / підкласи / елементи ергонімів.
Дослідивши ергонімікон Донеччини, О. Сидоренко виділив чотири
основні групи власних назв: фірмоніми (назви виробницв), емпороніми (назви
об’єктів торгівлі), сервісоніми (назви об’єктів, що стосуються сфери
обслуговування), клубоніми (назви розважальних закладів) 23.
Ю. Дідур теж зробила спробу класифікувати ергоніми. Відповідно до
функцій власних назв дослідниця виділяє такі основні денотатно-номінативні
типи:
1) пресуланоніми (власні найменування колективів людей, основна
функція – захистити);
2) сальвоніми (власні найменування колективів людей, основна функція –
врятувати);
3) протекціоніми (власні найменування колективів людей, основна
функція – охороняти);
4) сервісоніми (власні найменування колективів людей, основна функція –
надавати послуги);
5) продуціоніми (виробляти, створювати, власні найменування колективів
людей, основна функція – виготовляти, створювати, реалізовувати продукти);

23

Сидоренко О.М. Номінаційні процеси в полілінгвальній ергонімії Донеччини. – Дис. ... канд. філол. н.:

10.02.15. – Донецьк, 2013. – С. 76.
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6) сатисфакціоніми (вдоволення, власні найменування колективів людей,
основна функція – задовольняти потреби: фізичні, моральні, духовні,
естетичні)24.
На наш погляд, ідея такого поділу продуктивна, проте інколи важко
виділити одну провідну функцію. Так, наприклад, сервісоніми можуть водночас
і надавати послуги, і задовольняти потреби людства, тому що сервіс буває
різного спрямування. Те саме можна сказати про продуціоніми, які можуть і
реалізовувати товар, і знову ж таки задовольняти людські бажання.
Проаналізувавши дослідження мовознавців, ми з’ясували, що й дотепер
не існує усталеного терміна для найменування підприємств, установ, фірм
тощо, оскільки в ергонімії ще немає такої тривалої традиції, як у дослідженні
інших груп онімів. У працях вчених, крім терміна ергонім, пропонували й інші:
ергонізм, урбонім, урбанонім, ктематонім, фірмонім, мікротопонім, слова
на вивісках.
Нещодавно, а саме у 2012 році, українська ономастика розширила
кількість досліджень у цій галузі. Новим досягненням став «Словник
української ономастичної термінології», який, власне, є першим повним
термінологічним словником цієї галузі мовознавства в Україні. Він містить
понад 2000 реєстрових слів. Його авторами є Д. Бучко та Н. Ткачова. У ньому
дослідники пропонують наступну дефініцію терміна «ергонім»: «Ергонім (від
гр. ergon – «праця, діяльність» + онім) – власна назва певного об’єднання
людей: організації, партії, установи, закладу та подібних, зокрема магазину,
перукарні, ресторану та ін.»25. Тут уже доречніше сказано, що це назви не
тільки трудових колективів, а «певного» об’єднання, адже це розширює
поняття і таке трактування терміна буде актуальним ще довго.
Ми у своєму дослідженні погоджуємось із визначенням терміна
«ергонім», який запропонували Д. Бучко і Н. Ткачова, та будемо керуватись
24

Дідур Ю. І. Детальна денотатно-номінативна класифікація ергонімів / Ю. І. Дідур // Наукові записки КДПУ

імені В.К. Винниченка. Серія «Філологічні науки»: зб. наук. праць. — Кіровоград: Лисенко В.Ф., 2016. – Вип.
146. – C. 360.
25

Словник української ономастичної термінології / Д. Г. Бучко, Н. В. Ткачова. – Х.: Ранок-НТ, 2012. – С. 85.
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ним, оскільки він виражає основну суть цього ономастичного явища. Під
терміном «ергонім» ми розуміємо власне ім’я будь-якого ділового об’єкта, що
позначає найменування закладу громадського харчування, незважаючи на його
правовий статус, наявности чи то відсутности постійної локації, яка
неприродньо утворюється для того, щоб здійснити прагматичний вплив на
адресата.

1.3.

Основні функції ергонімів

Мало не щодня сучасний ергонімний склад зростає у зв’язку з активним
розвитком економічних відносин в Україні і виникненням великої кількости
різноманітних організацій, фірм, установ, підприємств. Ергоніми – невід’ємна
складова комунікації, тому що вона задовольняє потреби у спілкуванні
власника (номінатора, тобто того, хто називає) із реципієнтом (споживачем).
С. Вербич стверджує, що «визначальну роль у найменуванні організацій,
різних виробничих чи то суспільних об’єднань відіграють такі чинники, як
суб’єктивні смаки та вподобання найменувачів, незвичність відповідного оніма,
порівняно з іншим, зрештою, мода, що зазвичай мінлива»26.
Підприємці здебільшого використовують ергоніми для того, щоб:
1) зацікавити якомога більше споживачів;
2) отримати хороший імідж серед своїх безпосередніх конкурентів;
3) вести своєрідний діалог в умовах суворої ринкової економіки між
власником та споживачем.
Особливості

функціонування

ергонімів

досліджували

О.

Белей,

А. Беспалова, Н. Кутуза, Н. Лісовець, С. Шестакова, М. Цілина. Вони вказали
«переважання саме екстралінгвальної мотивації ергонімів, яка виокремлюється
певними чинниками: цікавість суспільства, індивідуальні смаки людини, її

26

Вербич С. Сучасна українська онімна лексика: функціональний аспект / С. Вербич // Вісник НАН України. –

2008. – № 5. – С. 59.
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уподобаннями, мода, а також місцезнаходження об’єкта, його призначенням,
інтер’єр тощо»27.
Функція – це певна роль або призначення. Ергонімічна лексика посідає
особливе місце в ономастиці. Зазвичай вона виділяється низкою функцій, які
властиві тільки цій галузі лінгвістики. О. Суперанська називає понад тридцять
функції ерніміки. Окрім мовних, дослідниця вказує на специфічні ономастичні
функції, що мають позамовні особливості: ідентифікація об’єкта, соціяльна
легалізація особистости, ритуальна, ідеологічна, емоційна.
Функції ергонімів виокремлюються відповідно до особливостей власних
назв узагалі, а також до розуміння їхнього значення.
І. Крюкова вважає, що усі ергоніми мають виконувати такі обов’язкові
функції: 1) ідентифікаційну, 2) інформативну, 3) експресивну, 4) естетичну, 5)
юридичну та 6) рекламну (одночасна реалізація атрактивної та сугестивної
функцій)28.
На наш погляд, основною функцією ергонімів все ж є номінативна
(називна) – виділення того чи іншого підприємства із загальної маси закладів
(«12 Steps», «Atelier 19», «Bubble Waffle Lviv», «Burger Joint», «Cannoli Wine
Club»). Основна вимога ділового об’єднання – отримати ергонім. У його назві
має бути щось незвичайне, те, що надає певний колорит, забезпечить водночас
милозвучність та чіткість. Ця функція властива усім власним назвам, вона є
первинною.

Завдяки

їй

реципієнти

мають

змогу

ідентифікувати

та

диференціювати заклад. Тому саме через це у своїй праці дослідниця Ю.
Позніхіренко

називає

«номінативну

фунцію

Луцька

реклами

як

ідентифікаційно-

диференціюючу»29.

27

Горожанов

Ю.

Ю.

Ергоніми

як

елемент

[Електронний

ресурс].

–

Режим

доступу:.http://www.termin.org/images/img/pdf/conf_ukr_mova.pdf.
28

Крюкова, И. В. Рекламное имя: от изобретения до прецедентности. Волгоград, 2004. – С. 7.

29

Позніхіренко Ю. І. Мотиваційна база ергонімів як знаків соціокультурного простору України й англомовних

країн (на матеріалі назв закладів харчування): дис. … канд. філол. наук: 10.02.17 / Юлія Іванівна Позніхіренко;
Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2018. – С. 40.
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Зазвичай назви містять у собі певну інформацію, яка має викликати в
адресата емоції, апелювати до спогадів, переживань та асоціацій. Проте, що із
цього списку буде пріоритетнішим, обирати лише номінатору.
У цьому аспекті можна виділити другу основну функцію егронімів –
інформативну. Знайомство споживача відбувається за допомогою отримання
різного роду і форми інформації. У будь-якому випадку ця інформація є, так чи
інакше, у вигляді тексту. Однак мало донести інформацію покупцям лише
«вдалим» слоганом, необхідно ще й заінтригувати і переконати його в тому, що
він уже знайшов кращий, сучасний, ексклюзивний товар.
Очевидно, що ледь не кожне найменування наповнене змістом, проте
він буває різним за значенням. Інколи ергоніми вказують на:
1) місце розташування, орієнтуючи людину в просторі (наприклад, відкрита
кав’ярня «Біля Діани», це означає, що заклад розташований на площі Ринок,
поблизу скульптури богині Діани), кафе-пошта «Пошта на Друкарській»
(заклад, що розташований на вулиці Друкарській));
2) основний об’єкт продажу, його специфіку, різноманіття товарів (кав’ярня
«Coffeeshop Company» (у закладі варять каву), кав’ярня «Львівська
майстерня шоколаду» (у закладі виготовляють шоколад));
3) спеціалізацію закладу (млинцева «La Créperie», варенична «Варенична»);
4) цільову авдиторію (кав’ярня «Амічі», паб «4friends»);
5) тип кухні: національна чи закордонна (ресторан «Українське подвір’я»
(страви української кухні), ресторан «Єреван» (страви вірменської кухні),
ресторан «Вабі Сабі» (страви азійської кухні));
6) те, що у закладі готують здорову їжу (кафе «Vega.room», арт-кафе
«Green» (вегетаріанські заклади));
7) статусність закладу, або рівень комфорту у ньому (ресторан «Glory»,
коктейль-бар «Royal Punch Lounge»).
Сьогодні існують такі назви, які позбавлені інформативної функції:
«Білка», «Рудий кіт». Ці ергоніми зрозумілі лише певному колу людей. Такі
назви, як «Мрія», «Казка» не виконують належних функцій, оскільки не будуть
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конкурентноспроможними, а тільки даниною колишній моді називання. Після
смерті Сталіна почали з’являтись ергоніми «Свобода», «Мрія», Успіх», що
сприймались реципієнтами, як уособлення свободи та незалежности, відступи
від політики тоталітазму, а зараз це перетворилося на кліше.
Варто зазначити і те, що є такі назви, які зосереджені винятково на
виконанні інформативної функції. Це зазвичай описові назви, наприклад:
«Львівська майстерня шоколаду», «Львівська мануфактура кави», «Львівська
копальня кави», «Львівська пекарня».
Інформативна функція працює водночас із третьою основною фунцією
ергонімів – рекламною (тобто прагматичною). Її мають майже усі
найменування, адже кожна назва – це так чи інакше рекламне ім’я («Black
Honey», «МаМаSha», «Мускат», «Пара Джанов і портвейн»).
Те, що рекламна функція відіграє важливу роль при творенні ергонімів,
стверджує О. Карпенко, звертає увагу на те, що «грайливим, яскравим,
привабливим ергонімом можна не тільки реалізувати рекламну функцію, а й
агітаційну, збільшити чисельність відвідувачів (покупців, користувачів,
глядачів) і врешті-решт зміцнити економічний успіх чи суспільний вплив носія
цього ергоніма»30.
Н. Коваленко вказує на те, що «рекламну функцію по-іншому можна
назвати різновидом соціологічної та психологічної масової комунікації, тому
що вона маніпулює суспільною свідомістю, адаптацією населення до загальних
стандартів життя, виховання населення тощо»31.
Подібну

тенденцію

в

процесі

номінації

підприємств

помічає

й А. Ємельянова: «Прагнучи залучити клієнта, номінатори в умовах ринкової
економіки й твердої конкуренції почали вибирати такі назви для своїх
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Карпенко О. Ю. Проблематика когнітивної ономастики : монографія / О. Ю. Карпенко. – О.: Астропринт,

2006. – С. 168.
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Коваленко Н. Л. Лингвистическая обозначенность слогана в структуре рекламного текста: дисс. … канд.
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підприємств, які були б несхожі на інші, запам’ятовувалися й одночасно
служили рекламою закладу»32.
Атракційна функція є теж однією з найважливіших та найголовніших,
оскільки вона на сьогоднішній момент активно розвивається для досягнення
першочергової мети діяльності будь-якого підприємства – привернення уваги
максимальної кількости реципієнтів і збільшення прибутку. Для цього при
називанні ергооб’єкта номінатори використовують, так само, як при реалізації
рекламної функції, не лише семантичні засоби, а й графічні, що сприяє
високому комунікативному впливу («Франс. Уа», «Фрі House», «ШоТи Там?»).
У цих функціях відображаються провідні вимоги фахівців неймінгу до
створення вдалої назви: вона повинна відповідати типу закладу, викликати
позитивні асоціації та привертати до себе увагу, виділяючись із маси подібних.
Аналізуючи різноманітні підходи до вивчення власних назв закладів, то, крім
основних, можна виділяти й ряд допоміжних (екстралінгвальних) функцій
ергонімів, а саме:
– естетичну (найменування мало б викликати в реципієнта тільки
позитивні асоціації, володіти засобами милозвучності, тобто «красиво
звучати»: «Palyanytsia», «Теплий п’єц»);
– меморіальну (назви відображають імена засновників, власників закладу,
відомих історичних, громадських, політичних діячів, популярних пісень,
художніх фільмів, мультфільмів, книг тощо: «Атляс», «Шекспір»,
«Шопен»);
– фатичну

(завдяки

назві

встановлюється

контакт

між

закладом

(неймером) та цільовою авдиторією (реципієнтами): «Амічі», «4friends»);
– конотативну (назви репрезентують відношення назви до національнокультурних цінностей: «Золотий дукат»).
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Емельянова А. М. Эргонимы как составная часть лингвистического ландшафта Уфы: региональный аспект

рассмотрения / А М Емельянова, Е А Яковлева // Проблемы лингвистического краеведения (материалы
межвузовской научно-практической конференции). – Пермь, 2004. – С. 84.
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Т. Краско виокремлює серед допоміжних функцій магічну – назви
вводять реципієнта «у невідомий чи то навпаки відомий світ, де відбуваються
неочікувані події, перевтілення, взаємодії та колізії»33.
Не менш важливою є функція привернення уваги споживача до
товарного знака. Це забезпечення активного та нерозривного ланцюга між
виробником та споживачем: привернути увагу реципієнта – викликати
зацікавленість до змісту – підвести читача до розуміння ергоніма. Для власника
товарний знак – це візитівка, своєрідний символ фірми, фабрики, установи.
Якщо товарний знак відомий, «розкручений» і за певний відрізок часу завоював
успіх і викликає довіру у споживача, то він буде асоціюватися з гарантією
високої якості. Товарні знаки виконують декілька функцій:
1)

гарантійну (полягає у забезпеченні якості товару);

2)

диференційну (полягає у розрізненні товару серед інших);

3)

інформативну (полягає у доведенні до споживача інформації);

4)

охоронну (полягає у забезпеченні «охорони» назви. Ця функція

випливає

з

виняткового

(монопольного)

права

на

використання

найменування, що гарантувався власнику в умовах жорстокої конкуренції,
використовується для забезпечення продукції на зовнішньому ринку. Сила
ергоніма, безумовно, у його неповторности, просте є недоброчесні
номінатори, яким, на жаль не вистачає фантазії для створення своєї назви і
вони приймають рішення «позичити» чужі слова на вивісках. Сьогодні в
Україні навіть є закон «Про найменування географічних об’єктів». Закон
набув чинності 31.05.2005, він регулює та контролює процес ергонімійної
номінації та стежить за майбутнім функціонуванням ергонімв. Таким чином
закон охороняє не тільки людей, а й ергоніми;
5)

психологічну (полягає у безпосередньому впливі на переконання

покупця завітати у той чи інший заклад).
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Краско Т. И. Психология рекламы / Т. И. Краско. – Х.: Студцентр, 2002. – С. 39.
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Основною функцією ергонімів є їхня спроможність розрізнення та
індивідуалізації товару певного виробника, постачальника чи навіть торгового
підприємства (дуже пов’язана з диференційною).
На жаль, сьогодні поява нових ергонімів реалізовується не опираючись на
основні теоретичні положення номінації. Зазвичай номінаторами стають або
пересічні працівники рекламних агентств, які здебільшого не мають спеціальної
підготовки, або самі ж власники, які не завжди є носіями досить високого
мовно-культурного рівня.
Інколи,

намагаючись

створити

«незрівнянну»

назву,

номінатори

перебільшують значення реклами. Споживач, перш за все, сприймає
інформацію. Саме раціонально відібрана інформація відіграє головну роль при
продажу товару.
Інформативність – пріоритет для споживача. Тому невипадковим є те, що
сьогодні помітно збільшується кількість саме інформативних ергонімів. Поруч
з найменуваннями об’єктів, що не містить жодного повідомлення, дедалі
частіше з’являються інформативні «маркери» (доповнення).
Важко створити «блискучі» ергоніми. Є певні труднощі, що виникають на
шляху «створення незрівняної назви». Основна складність полягає у тому, що
нелегко виділити найраціональнішу інформацію з-поміж усього того, що
хочеться сказати номінаторам.
Таким чином, багатофункціональність цього виду онімів залежить від тієї
діяльности номінатора, при якій визначаються пріоритетні і допоміжні функції
імені при номінації об’єкта. Ефективнішими стають ергоніми тоді, коли вони
виконують одночасно кілька функцій. Іноді вони проявляються в різній мірі,
перекриваючи одна одну.
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Висновки до розділу 1
Лінгвосеміотичний простір міста Львова захопили власні назви, зокрема
найменування об’єктів ділового спрямування. Ономасти оперують трьома
основними термінами: 1) «ергонім»; 2) «ергонімія»; 3) «ергоніміка».
Ергоніми складають значну частину літературного, рекламного та
народно-побутового простору. Перші дослідження та виокремлення ергонімів
з-поміж інших назв відбулись у 60-70-і роки минулого століття. О. Суперанська
окреслила особливості цих назв, а Л. Щетинін написав про умови номінації
об’єктів.
У слов’янському мовознавстві було три етапи дослідження ергонімії:
1) 60-70-ті роки ХХ ст. – радянський період, назви містили вказівка на
ергооб’єкт;
2) 90-ті роки ХХ ст. – період, коли заклади оримували індивідуальні
назви; 3) початок ХХІ ст. – стрімкий розвиток, як появи нових ергонімів,
так і наукових робіт, зо займаються їхнім вивченням.
Уперше термін «ергонім» офіційно використала у 1979 році Н.
Подольська. За певний період часу з’явилось чимало праць на цю тему. Це
спричинило неузгодженість у значенні терміна. Є такі дослідники, що
залишаються «вірними» лише «ергоніму», розширюючи, чи навпаки звужуючи
це поняття (О. Карпенко, М. Шимкевич), а є такі, що доводили потребу у
розрізненні ергоніма та його відокремленні від іншим типів онімів (Ю.
Грушевська, В. Ткачук).
Автори сучасних праць ергоніміки намагаються ввести в обіг свій термін:
комерційний

ергонім,

ергоурбонім,

ктематонім,

назва

комерційного

підприємства, слова на вивісках, рекламна назва тощо.
Надзвичайно розширив поняття «ергонім» дослідник М. Торчинський,
зробивши детальну типології власний назв. Чи не кожний ергооб’єкт має місце
у класифікації дослідника. Спроби класифікувати ергоніми здійснили О.
Сидоренко (поділ ергонімів на: фірноніми, емпороніми, сервісоніми, клубоніми),
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Ю.

Дідур

(виділено

такі

основні

типи:

пресулатоніми,

сальвоніми,

протекціоніми, сервісоніми, продуціоніми, сатисфакціоніми).
Ергоніми мають здатність виконувати свої основні: номінативну
(властива усім назвам), інформативну («Біля Діани»), рекламну та атракційну
(«Франц. Уа»); а також допоміжні: естетичну («Palyanytsia»); меморіальну
(«Атлас»); фатичну («Амічі») функції.
Для того, щоб ергонім викликав «ефект» у реципієнта, номінатор має
докласти чимало зусиль. Якщо не дізнатись основних понять утворення
ергоніма, неправильно виділити інформацію, можна не лише позбавити заклад
від постійних відвідувачі, а й власників хорошого прибутку.
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РОЗДІЛ 2
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ЕРГОНІМІВ
Згідно із Законом України, «заклади громадського харчування – це
сукупність усіх ресторанів, барів, кафе, їдалень, закусочних, піцерій, кулінарій,
кіосків та інших закладів, що забезпечують харчуванням невстановлену
кількість фізичних осіб. Віднесення до закладів громадського харчування не
залежить від територіальних ознак (локації) та ступеня доступності харчування
будь-яким особам»34.
Кафе «Сеntaur» («Кентавр») – один із найстаріших закладів харчування
України, зокрема і Львова. Ще у 70-х роках ХVIII сторіччя там можна було
скуштувати смачний мед та випити вишукане вино. Від початку ХІХ сторіччя
«Centaur» став справжнім рестораном, а керував ним Людвік Штантмюллер.
Ресторан вважався тоді «єдиним в Галіції (Галичині), де можна купити
справжнє оригінальне вино»35. Уже наприкінці ХХ сторіччя заклад став
найпопулярнішим місцем зустрічей місцевої «еліти» – людей вищого світу:
урядників, професорів, письменників. Колись було мало таких закладів, але і
вони відчували конкуренцію. Кожен заклад був особливим, мав свою
атмосферу. Цікавим є те, що вже у ХІХ ст. були заклади із своєю родзинкою
(наприклад, у деяких кав’ярнях до кави подавали 3 склянки води, були такі
заклади, у які ходили винятково чоловіки). Кафе манили споживачів
безкоштовними газетами (зараз цю роль виконує безкоштовний Wi-Fi та fashion
журнали), концертами, презентаціями нових проєктів, апробацією нових ролей.
Сьогодні також кожний заклад має свою історію та відрізняється способами
приготування їжі, зокрема кави (наприклад, у кав’ярні «Black Hohey»

34

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових

продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР (Редакція від 05.07.2017). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/771/97-%D0%B2%D1%80#Text
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використовують альтернативні способи, а у «Вірменці» не відмовляються від
традиційного приготування кави на піску).
З розвитком ринкових відносин кількість закладів громадського
харчування значно зросла, зростає та зростатиме, а їхній склад постійно
оновлювався, оновлюється, оновлюватиметься. Сьогодні індустрія харчування
в Україні є одним із найбільш швидкозростаючих сегментів. Український ринок
громадського споживання їжі останні 3-4 роки розвивається досить інтенсивно:
темпи зростання оцінюються в 20-40% (таке розрізнення відбувається залежно
від регіону). Заклади громадського харчування стали невід’ємною та
популярною частиною міської інфраструктури міста Львова.
У ХХІ сторіччі працює багато закладів, що змагаються між собою за
споживачів. Аналітики вважають, що причиною зростання кількости закладів
стала краща ситуація купівельної спроможности українців: усе більше людей
віддає перевагу харчуватися не вдома, а відвідувати будь-які кафе або
закусочні.
Відтак, у Києві 1 грудня 2019 року проводили всеукраїнську церемонію
нагородження найкращих закладів громадського харчування України. У фіналі
конкурсу на перемогу очікували 190 закладів із 23 міст нашої країни.
Ресторанна премія «Сіль» відбувається щороку, це найбільш масштабна та
найбільш очікувана подія для асів ресторанної індустрії.
Не дивно, що кожного року премія доповнюється новими номінаціями. За
результатами конкурсу лише один заклад громадського харчування міста
Львова здобув перемогу. У номінації «Найкраща кафе-пекарня» стала кав’ярняпекарня «Живий хліб».
Ще наприкінці ХІХ сторіччя з’явилась практика спеціалізації власних
назв.

Номінатори

почали

використовувати

велику

кількість

термінів

уточнювального характеру. Завдяки цій конкретизації закладу легше виживати
на фоні конкурентів. Наявність класифікатора з одного боку розширює список
типів закладів харчування, а з іншого – максимально звужує.
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Так, наприклад, сьогодні є безліч складних термінів, що позначають різні
комбінації типів закладів харчування. Вони чітко визначають спеціалізацію
закладу: коктейль-бар, кальян-бар, пив-бар, суші-бар, караоке-бар, гриль-бар,
дігер-бар, інтернет-бар, лаундж-бар, канапас-бар, рок-бар, фан-бар, спорт-бар,
ірландський бар, велокав’ярня, кав’ярня-бургер-бар, стейк-хаус, стейк-бар, арткафе, кафе-простір, клуб-кафе, кафе-бістро, кафе-кондитерська, кондитерськапекарня, кафе-крамничка-бар, кафе-авто, антікафе, кіно-ресторан, пивний
ресторан, ресторан-пивоварня, ресторан-музей, ресторан-ризотерія, готельресторан, паб, гастропаб, руїнпаб, паб-пивоварня, реберня, булочна, кав’ярняпекарня і т. п.
Проте важливо не тільки, що заклад містить у собі, але і його «обличчя» –
назва. Адже, коли львів’янин блукає вулицями і шукає, де смачно поїсти,
перше, на що він звертає увагу, – найменування (ергонім). З усього людина
обирає тільки «гідну» номінацію.
Задля характеристики найменувань закладів громадського харчування
міста Львова був проведений детальний аналіз їхньої мотиваційно-семантичної
специфіки та особливостей структури.
2.1. Мотивація ергонімів
Ергоніми – власні імена будь-яких внутрішньоміських об’єктів, зокрема
назви географічних та фізичних об’єктів території будь-якого міста. Для того,
щоб ергоніми ввійшли у цілісну систему назв, вони мають функціонувати, як
найменування неприродньо створеного об’єкта. Якщо держави споріднені
культурою або ж історією, то відповідно і їхні назви закладів теж будуть
схожими. Це зумовлено прагматичними особливостями творення міського
культурного та соціального простору.
Дослідник С. Вербич зазначає, що «вирішальну роль у номінації
організацій, різних виробничих і суспільних об’єднань тощо відіграють такі
чинники, як суб’єктивні смаки та вподобання номінаторів, незвичність

30

відповідного оніма, порівняно з іншим, зрештою, мода, що зазвичай мінлива»36.
Тому найменувач має створити свою ідеальну назву, якщо такої не буде, то,
очевидно, в умовах жорсткої конкуренції, заклад або не буде прибутковим, або
його закриють.
Кожне найменування, зокрема й назва закладу харчування, окреслює:
1) викривання свого «ego» номінаторами закладу та створювачів його
інтер’єру та екстер’єру;
2) споріднення авторів назви з тим або іншим соціальним чи то
культурним простором;
3) орінтацію на приготування страви певного макрорегіону (європейська
кухня, азійська кухня), країни (українська, іспанська, ірланська, італійська,
грузинська кухня) або субрегіону (страви з різних етнографічних областей
України: закарпатська кухня, гуцульська кухня);
4) вказівку на винятковість для того, щоб реалізувати сугестію на
реципієнтів;
5) локацію;
6) спрямування закладу, передусім, на вікову категорію (дитячу /
молодіжну) відвідувачів тощо.
До аналізу залучено 500 ергооб’єктів міста Львова. Кожна назва закладу
так чи інакше привертає увагу споживачів. При створенні власних назв будьякого об’єкта вирішальне значення все ж матиме мотивація.
Існує чимало поглядів щодо класифікації ергонімів за мотиваційною
характеристикою. Дослідники здійснили поділ ергонімів на:
 мотивовані та немотивовані (В. Німчук)37;
 нейтральні та конотовані (Н. Кутуза38);

36

Вербич С. Сучасна українська онімна лексика: функціональний аспект / С. Вербич // Вісник НАН України. –

2008. – № 5. – С. 59.
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Німчук В. В. Українська ономастична термінологія (проект) /В. В. Німчук // Повідомлення Української

ономастичної комісії. – К.: Наук. думка, 1966. – Вип. 1. – С. 24-43.
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Кутуза Н. В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси): автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук.: спец. 10.02.01 «Українська мова» / Н. В. Кутуза. – Одеса, 2003. – 20 с.
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 реально мотивовані та символічно мотивовані (К. Трифонова39, А.
Беспалова40)
 ті, що визначаються завдяки диференціатору: просторових ознак
денотата, права на власність, особливости функціонування закладу та
виконання його основних функцій (С. Шестакова41);
 ті, характеризуються особливостями, що притаманні лише певному
регіону. Так наприклад, О. Сидоренко розрізняє ергоніми Донеччини за
кількома специфічними мотиваційними ознаками: локація регіону,
розвиток металургійної галузі42;
Чи не найширше поняття мотивації номінації подав дослідник М.
Торчинський. На його думку, за мотивованістю ергоніми можна поділити на
«апотропейні, асоціативні, ідеологічні, квалітативні, локативні, меморіальні,
номінальні, патронімічні, посесивні, символічні, ситуативні, сутнісні та
темпоральні, а також на ті, що мають комбіновану та невідому мотивацію»43.
О.

Дащенко

класифікує

ергоніми

з

погляду

мотивованости

/

немотивованости44. Відповідно до цього цієї думки, найменування діляться на
дві групи:
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1) Мотивовані ергоніми (називання спричинене різними видами онімів,
візуальними об’єктами, основною інформацією);
2) Немотивовані ергоніми (назви, які логічно пояснити неможливо або
через секретність, або через ігнорування змісту номінаторами).
М.

Курбанова

дотримується

подібної

класифікації45.

Досліжуючи

ергоніми, вчена ділить їх на кілька типів: 1) ергоніми, мотивовані топонімами;
2) ергоніми, мотивовані антропонімами; 3) ергоніми, мотивовані астронімами;
4) ергоніми, мотивовані міфонімами; 5) ергоніми, мотивовані діяльність
людини; 6) ергоніми, мотивовані творами мистецтва; 7) ергоніми, мотивовані
назвами тварин; 8) ергоніми, мотивані назвами рослин і т. д.
У дослідженні за основу взято класифікацію М. Курбанової. Внутрішня
форма сучасних назв закладів громадського харчування дає змогу поділити їх
на умовні групи, залежно від лексичного значення та мотивації.
2.2. Семантичні особливості закладів громадського харчування міста
Львова
2.2.1. Ергоніми, мотивовані власними назвами
Ергоніми цієї групи є одними із найпродуктивніших. Це найбільш
традиційний варіант називання закладів, більше того, такі ергоніми реципієнти
найкраще запам’ятовують.
2.2.1.1. Ергоніми, мотивовані топонімами
Значну частину назв закладів громадського харчування займають
топоніми. Дослідження ергонімів показало, що топоніми можуть бути різного
спрямування та мотивації.
Найчастіше номінатори використовують назви міст України (12):

45

Курбанова М.Г. Эргонимы современного русского языка в коммуникативно-прагматическом аспекте / М.Г.

Курбанова // Гуманитарные исследования. – №1 (41). – 2012. – С. 29–35.
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«Бахчисарай» (ресторан, Бахчисарай – місто у Криму, заклад, що
знайомить реципієнтів з кримсько-татарською їжею);
«Grand Cafe Leopolis» (ресторан, Leopolis – це колишня назва Львова,
форму Леополіс або ж скорочену Леополь зберегли польсько-латинські
документи: 1389 рік – civitas Leopoliensis; 1422 рік – Leopolis; 1426 рік –
Leopoli et circa Leopolim та ін. Назва Leopol трапляється, наприклад, на мапі
Польщі Деліля з 1704 р. та у польському словнику – Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego.

Останній пояснює слово Леополіс як «lac. Nazwa

Lwowa»46. Назва закладу пояснюється його розташуванням);
«Lemberg Craft Res» (ресторан-пивоварня, Lemberg – це одна із колишніх
назв Львова47, Craft означає не що інше, як крафтове пиво);
«Leo» (ресторан-бар, як говорить концепція закладу, «Leo» – це найкраще
місце для зустрічі у самому серці міста. Leo – скорочено від Leopolis (давньої
назви Львів). Проте назва вказує не на розташування закладу, а на те, що у
ресторані готують із автентичних львівських фермерських продуктів, з яких
витворюють світові шедеври, як-от хумус із стрийської квасолі, бурякове
різотто з пшениці тощо);
«Lviv Croissants» (кав’ярня-пекарня, Lviv Croissants з франц. львівські
круасани48. Назва звучить французькою мовою, що підтверджує походження
рецепту круасана, а частина Lviv вказує на місце розташування закладу);
«Biblioteka Bar Lviv» (кальян-бар, Львів – місто, у якому розташований
заклад, частина «biblioteka» пояснює концепцію закладу – «кальян, що думає,
тут ти відпочинеш душею, розумом, тілом»);
«Bubble Waffle Lviv» (кафе, Bubble Waffle Lviv з англ. бульбашкові
вафлі49, бульбашками розроблена форма вафель для того, щоб начиняти ці
круглі порожнини начинками, Lviv – вказує на розташування закладу);
46
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«LV Cafe jazz club» (джазове кафе, LV – скорочено від Львів, інформує
про розташування закладу, частина Cafe jazz club з англ. кафе джаз-клуб50
вказує на затишне місце, приємну та комфортну атмосферу, стиль музики, що
лунатиме);
«Львівська копальня кави» (кав’ярня, це чи не єдина в світі копальня
(система підземних споруд для добування корисних копалин51) кави, де при
відвідувачах видобувають зерна кави з-під площі Ринок, що у Львові);
«Львівська майстерня шоколаду» (кав’ярня, де виготовляють солодощі,
майстерня – це місце, де ремонтують або виготовляють певні вироби52;
приміщення, де міститься таке підприємство. Виготовлення фірмових цукерок з
шоколаду розпочало подружжя Наталії та Володимира Дубових.

Топонім

Львів вказує розташування закладу);
«Львівська мануфактура кави» (кав’ярня, мануфактура – форма
промислового виробництва, що передувала великій машинній індустрії й
ґрунтувалася на розподілі праці та ремісничій техніці53, робітники закладу, що
розміщений у Львові, – знавці свого ремесла, розуміються на каві і справді
вміюють працювати з нею);
«Львівський потяг» (кафе-бістро, що з першого погляду нагадує потяг,
«перша гастрономічна зупинка Львова». Заклад знаходиться у 100 метрах від
Головного залізничного вокзалу Львова);
Аналіз показав, що з усіх назв міст України, найчастішим є астіонім
Львів. Це відбувається через те, що номінатори бажають акцентувати увагу на
тому, що: 1) заклад розташований саме у Львові; 2) страви готуються саме на
основі

львівських

рецептів;

3)

використовуються

винятково

галицькі

інгредієнти.
50
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Інші міста України представлені лише одним астіонімом – це Бахчисарай.
Можна

зробити

припущення,

що

номінатори

не

вбачають

потреби

використовувати найменуваня інших міст, адже місцеві жителі все одно
надаватимуть перевагу місцевим назвам.
Виявлено чимало закладів громадського харчування Львова, що пов’язані
з назвами країн та міст світу (10):
«Italian Bakery» (ресторан, Italian Bakery з англ. італійська пекарня54,
відповідно до концепції закладу, то у пекарні найбільша італійська піца
шматками та найсмачніші млинці);
«Turkish House Lviv» (ресторан, Turkish House Lviv з англ. турецький
будинок у Львові55. Назва вказує на те, що це заклад традиційної турецької
кухні);
«Греко» (ресторан, Греко скорочено від Греція. 14 серпня у Львові
відкрили новий ресторан грецької кухні «Греко». За задумом номінаторів
кухарі ресторану готують страви грецької кухні, щоб перенести відвідувачів у
«львівські Афіни»);
«Франс. Уа» (кав’ярня, «Франс» – це Франція, а от «уа» – ніщо інше, як
міжнародна абревіатура України. Це натяк на те, що у кав’ярні французька
випічка, але з українською душею);
«Українське подвір’я» (ресторан, де збереглися українські традиції);
«Українські страви» (ресторан, спеціалізується винятково на стравах
української кухні);
Ці найменування достатньо привабливі. Номінатори прагнуть показати
жителям та гостям Львова найкращі атмосферу, національний колорит, страви,
тих чи інших країн. Адже зазвичай реципієти вважають, що закордонне – це
краще.
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«Saigon» (ресторан, Сайґон – місто у В’єтнамі. Заклад, у якому можна
скуштувати фірмові в’єтнамську каву, зелений чай, східні солодощі з
в’єтнамською кухнею);
«Самарканд» (ресторан, Самарканд – місто в Узбекистані. У закладі
готують страви східної кухні);
«Краків» (кафе, Краків – місто в Польщі, назва вказує на те, що закладі
представлена україно-польська кухня);
«Меделін» (кав’ярня, Меделін – місто в Колумбії. У закладі готують
оригінальні кавові напої, із зерен, які привезли із Меделіну);
Найменування подані вище репрезентують особливості кухні закладу, а
також апелюють до бажання людини пізнати щось нове. Часто екзотична назва
провокує нас розгадати «таємницю» закладу.
Трохи менше за кількістю мотивують ергоніми назви столиць країн
світу(7):
«Dublin» (паб, Дублін – столиця Ірландії. Це справжній ірландський
заклад, адже сюди дійсно імпортують безліч видів віскі, бочкового пива, м’яса з
Республіки);
«Bierlin Lemberg» (паб, Берлін – столиця Німеччини, відповідно до цього
у закладі пропонуюють вибір німецького пива, Lemberg вказує на локацію
закладу);
«Vinoteca Praha» (ресторан, Прага – столиця Чехії, у закладі вміщують
широку винотеку, тобто зібрання колекційних вин56, та готують страви
європейської кухні);
«Віденська кав’ярня» (кав’ярня, назва походить від слова «Відень», що
означає столицю Австрії та кави);
«Пекін» (ресторан, Пекін – столиця Китаю, заклад східної кухні);
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«Єреван» (ресторан, Єреван – столиця Вірменії, заклад вірменської
кухні, що пропонує здійснити «подорож у саме серце Вірменії – Єреван».
Родзинкою закладу є те, що їжу готують вірмени, жителі Єревану);
«Єрусалим» (ресторан, Єрусалим – столиця Ізраїлю, мета закладу
познайомити

своїх

відвідувачів

з

ізраїльською

кухнею,

зокрема

із

сефардськими та ашкеназькими стравами);
Ергоніми, мотивовані назвами столиць країн, представлені неоднорідно,
тобто це можуть бути назви будь-яких точок світу. Найбільше назв, тих
територій, що є в Європі. Це зрозуміло, адже реципієнти орієнтуються на назви
закладів, що викликають позитивні асоціації та є найбільш зрозумілими для
них. Більшість ергонімів цієї категорії вказують на особливості кухні закладу, у
той час меншість – на імпорт товарів із країни, що вони презентуюють.
Ергонімів, що мотивовані назвами частин України (2) та частин
Європи (1) є мало:
«Крим» (ресторан, Крим – частина України, що знаходиться на півдні. У
закладі представлена кримська кухня)
«Кримська перепічка» (ресторан, розташований на Сихові. Відкрили
заклад люди, що «втекли» з Криму під час його анексії. Переселенці створили
«невеликий куточок» Криму у Львові, де виготовляють перепічки – булочки,
хліб, пироги та солодощі57).
«Балканський дворик» (ресторан, Балкани – півострів у Європі, заклад
спеціалізується на стравах балканської кухні);
Трапився один ергонім, що мотивований назвою штату Америки:
«KFC»

(ресторан,

назва

розшифровується,

як

Kentucky

Fried

Chicken, Kentucky – штат в Америці, Fried Chicken з англ. смажене курча58)
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Це

інтернаціональний

бренд

закладів

швидкого

приготування,

що

спеціалізується на стравах із курятини);
Здійснивши аналіз цього ергоніма, можна зрозуміти, що назва закладу
вкзує не на особливості кухні, а на основний інгредієнт приготування.
2.2.1.2. Ергоніми, мотивовані урбанонімами
Ергоніми

багатьох

закладів

громадського

харчування

мотивовані

місцевими урбанонімами. А. Мезенко пояснює термін «урбанонімія» як
«сукупність усіх найменувань внутрішньоміських об’єктів, які сьогодні існують
або використовувалися в попередні епохи. Це назви лінійних (вулиць,
провулків, проспектів, проїздів), територіальних (площ, скверів, парків, ринків,
районів, ставків) і масштабних об’єктів (церков, костьолів, монастирів,
кінотеатрів, готелів, кафе, пам’ятників, магазинів)»59.

Відповідно до цього

будь-яка внутрішньоміського об’єкта – урбанонім.
Ергоніми, мотивовані назвами вулиць, районів Львова (8):
«Галицька, 4» (кав’ярня, новий проєкт від керівників мережі Kredens Cafe
Арсена та Надії Шлапаків. Заклад офіційно розміщений за новою адресою
площа Катедральна, 5. Проте всі знають, що мається на увазі стара назва вулиці
– Галицька під номером 4).
«Арсенальська» (кав’ярня, розташована за адресою Арсенальська, 7);
«Крива Липа» (ресторан-кулінарна студія, розташована за адресою проїзд
Крива Липа,8)
«Медова печера» (ресторан, розташований на вулиці Медової Печери);
«Під дубом» (кав’ярня, розташована на одноіменній вулиці під номером
17);
«Пошта на Друкарській»

(кафе-пошта, це незвичайне поштове

відділення у Львові! Телефонний апарат заміняє смартфон, а поштові марки –
стікери, розташований заклад за адресою Друкарська, 3);
59
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«Бонджорно, Сихів» (ресторан, buongiorno з італ. добридень60, мова
назви вказує на те, що у закладі готують італійську кухню, частина «Сихів»
вказує на розташування);
«Вірменка» (кав’ярня на вул. Вірменській, культовий заклад міста, що
існує з 1979 року. У 2016, 2017, 2018 роках саме він здобув першість у
номінації «Найкращою кав’ярнею Львова» в рамках щорічного конкурсу «Lviv
Coffee Festival»).
Проаналізовані ергоніми безпосередньо мотивовані місцем розташування
закладів. Сім найменувань вказують на вулицю і лише один – на район міста.
Назви

виконують

інформативну

функцію

та

виступають

певними

«орієнтирами» для реципієнтів.
Ергоніми, мотивовані назвами історико-культурних пам’яток (7):
«Під Арсеналом» (реберня, ергонім мотивований назвою музею
«Арсенал»);
«Біля Діани» (відкрита кав’ярня, назва відповідає своєму розташуванню
– серце Львова навколо скульптури Діани на площі Ринок);
«Dominicanes» (кав’ярня, назва цієї свічкової кав’ярні зумовлена своїм
розташуванням біля Домініканського собору);
«Під золотою розою» (кнайпа, галицько-жидівська кнайпа розташована в
історичному єврейському кварталі міста поблизу рештків синагоги «Золота
Роза»);
«Під синьою пляшкою» (кав’ярня, заклад названий на честь першої
кав’ярні «Під синьою пляшкою», що розташована у Відні. Ще в 1683 році
заклад відкрив львів’янин Юрій Кульчицький. Тобто цей ергонім походить від
іншого такого самого ергоніма);
«Фляшка Кляйна» (ресторан, названий на честь винаходу Фелікса
Кляйна – німець, який займався математикою та фізикою. Власник ресторану
знайшов на базарі в Європі щоденник Кляйна. У записнику були формули,
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розрахунки, рецепти. Ергонім «Фляшка Кляйна» походить від винаходу
Фелікса: поверхні, яка починається там, де закінчується);
«Via Regia» (ресторан, Via Regia з латинської мови перекладається через
релігію61, Віа Регія – королівський шлях Європи, який вказує на символічне
значення історичної дороги, що поєднував Західну та Східну Європи, означає
процес інтеграції в Європі62, ресторан із складною концепцією, у закладі
представлені кухні народів, які жили на цьому шляху (а це пів Європи));
Ергоніми,

мотивані

назвами

історико-культурних

пам’яток.

Вони

об’єднують назви релігійних споруд, кав’ярні, винаходи. Як і попередня група,
ці найменування виступають «орієнтиром» для реципієнтів. Крім того, деякі
назви не позбавлені можливости створити атмосферу минулих століть.
2.2.1.3. Ергоніми, мотивовані назвами природних об’єктів
Це група ергонімів, що бере свій початок від гідронімів – назв водних
об’єктів. Серед гідронімів переважають назви проток. Ергоніми мають
непрозору мотивацію, вказують на особливості кухні. Їх можна поділити на:
1) назви проток (2):
«Анхор» (шашлична, Анхор – протока в Узбекистані, назва закладу
апелює до «справжньості» страви, адже шашлик – це національна страва
Узбекистану);
«Босфор» (ресторан, назва якого приховує давню легенду про нещасливе
кохання принцеси Іо до Зевса. Бог перетворив закохану на корову. Дівчина
кинулась у вир протоки, яка називається Босфором або коров’ячим бродом.
Босфор – це протока між Європою та Малою Азією, а ресторан презентує кухні
усіх країн, у яких вона протікає);
2) назви річок (1):
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«Арагві» (ресторан, Арагві – назва однієї з гірських рік Східної Грузії. У
ресторані відтворюють атмосферу гостинного Кавказу та готуюють грузинську
кухню);

3) назви озер (1):
«Балатон» (ресторан, Балатон – найбільше озеро в Угорщині і взагалі у
Центральній Європі63, заклад європейської кухні);
Підсумовуючи вище написане, можна сказати те, що ергоніми,
мотивовані назвами географічних об’єктів мають різний характер. Варто
зазначити, що серед ергонімів не було таких, що мотивовані назвами сіл та
селищ. Найбільша кількість стосується найменувань країн Європи, міста
Львова та вулиць Львова. Реципієнт асоціює ці назви із локацією,
особливостями кухні, атмосферою та позитивною конотацією.
Зазвичай, потенційні відвідувачі мають високі вимоги до таких закладів.
Для номінаторів така ситуація небезпечна, адже якщо очікування реципієнтів
будуть невиправданими, вони більше не повернуться у заклад.
2.2.1.4. Ергоніми, мотивовані антропонімами
Кількість ергонімів, мотивованих антропонімами становить – 43% усіх
загальних назв. Це одна із найчисельніших груп. Її можна поділити на кілька
видів:
1) Ергоніми, мотивовані загальними антропонімами (6)
«Ciao Bella» (ресторан, Ciao Bella з італ. привіт, Белло64, мова назви
вказує на італійський колорит закладу);
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«FRANKOPHILE» (ресторан, транслітерація українською – франкофіл,
тобто любитель Франка, заклад, у якому готують французькі страви з
галицьким колоритом);
«Балувана Галя» (варенична, названа одним із найпопулярніших імен
України, балувати Галю означає надмірно догоджати65, антропонім доводить
те, що у закладі готують українські страви);
«Marusя»

(ресторан,

антропонім

Маруся

вказує

на

етнічну

приналежність закладу);
«Scusi Suzi» (піадинерія, Scusi Suzi з італ. вибач, Сюзі66, мова назви
вказує на те, що заклад спеціалізується на італійських стравах, зокрема це
п’ядіна – хліб з різноманітними начинками);
«Tante Sophie» (кафе, Tante Sophie з фанц. тітонька Софія67, мова
називання вказує на те, що цей невеличкий заклад оформлений у традиціях
Провансу).
Можна зробити висновок, що номінатори використовують здебільшого
жіночі імена. Це можуть бути і українські, і закордонні антропоніми. Більшість
імен все ж іншомовні, власники обирають ці назви, щоб вказати на особливість
кухні. Українські антропоніми вказують на етнічну приналежність закладу.
Реципієнти у захопленні від таких ергонімів, адже у них спрацьовують
позитивні стереотипи, тому що саме жінка створює домашній затишок.
2) Ергоніми, мотивовані реальними денотатами
Велика кількість ергонімів мотивована іменами реальних людей. Усі вони
відомі особистості, які коли-небуть траплялись на життєвому шляху реципієта.
Такі ергоніми можа поділити на кілька тематичних груп, а саме:
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 Ергоніми, мотивовані іменами власників закладу / мережі
закладів (9):
«36

По»

(ресторан,

заклад

отримав

назву

на

честь

Юзефа

Понятовського, який певний час володів кам’яницею, де розташований заклад,
цифра 36 вказує на номер вулиці (пл. Ринок, 36));
«Budzzini» (ресторан, заклад назвали на честь першого власника закладу,
неаполітанця Стефано Будзіні. За розповідями Стефано на набережній
Неаполя зустрів прекрасну львів’янку і закохався. Любов тривала недовго,
кохана повернулась на Батьківщину, а Стефану залишила тільки маленьку
записку. Дівчина написала: «Якщо любиш, знайдеш». Відтак, італієць,
приїхавши до Львова, відкрив свій заклад, у якому гості мають можливість
побачити ті місця, де вони з коханою гуляли разом);
«Голодний

Микола»

(ресторан,

відтворює

атмосферу

галицької

місцевості. Заклад має подвійну мотивацію: 1) ім’я власника – Миколи
Миколайовича, який на вході традиційно зустрічає своїх гостей; 2) відвідувачів
з іменем Микола шанують, радо запрошують на гостину, роблять світлину та
«заносять» до записника, який зберігає усіх Микол);
«McDonald’s» (ресторан, мережа закладів швидкого харчування. Назва
походить від прізвища засновників. Компанію створили ще в 1940 році в СанБернардіно (Каліфорнія) брати Річард і Моріс Мак-Дональди);
«Ксенія» (кав’ярня-кондитерська, названа на честь власниці закладу –
Ксенії);
«Вероніка» (кондитерська-ресторан, названий заклад на честь його
власниці – Вероніки);
«SDV» (кав’ярня, Седова Віана – власниця закладу, SDV – використано
усі приголосні прізвища та імені);
«Ресторація Бачевських» (ресторан, Лейб Бачельос (Бачевський) –
засновник Фабрики Бачевських, на честь якого назвали заклад);
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«Підпільний Кіндрат» (ресторація, прізвище власника закладу Кіндрад,
пропри це можна говорити і про іншу мотивацію. «Підпільний Кіндрат» – це
українська пісня про мужчину, який підпільно гнав горілку. Назва вказує на
українську кухню та основний напій – горілку);
«Атляс/Atlas» (кав’ярня, назва з образно-символічною мотивацією пішла
від прізвища першого господаря кав’ярні – М. Л. Атласса, фонетичний варіант
«Атляс» виник під впливом галицького діалекту);
 Ергоніми, мотивовані іменами письменників (6):
«LE KAFKA & KANAPKA BAR» (бар, Франц Кафка – німецький
письменник, портрет якого висить у центральному місці закладу та створює
його атмосферу);
«Андерсен» (ресторан, Ганс Андерсен – данський письменник, казкар,
назва мотивована його ім’ям через інтер’єр закладу. Чотири зали ресторану
оформлені в стилі старовинних данських будинків, як у казках Андерсена);
«Мазох» (кафе, Леопольд Захер-Мазох – австрійський письменник.
Заклад дає можливість поринути в атмосферу творів першого мазохіста,
інтер’єр

приміщення, відповідно

до

назви, оформлений

наручниками,

ланцюгами, еротичними фото, мотузками, батогами. Хочеться зазначити, що
страви та напої також мають назви, що пов’язані з неповторною творчістю пана
Леопольда);
«Шекспір» (ресторан, Вільям Шекспір – англійський письменник.
Згідно з концепцією закладу, скульптура «старого знайомого» Шекспіра за
будь-якої нагоди зустріне вас, як доброго друга, а це вказує на хорошу
атмосферу);
«Сковорода» (ресторан, названий на честь українського філософа
Григорія Сковороди. «Світ ловив мене, але не впіймав, бо я в цей час виходив
на обід», – так перефразовують у закладі незабутній вислів Сковороди. Ергонім
«Сковорода» вказує на один важливий елемент закладу (додаткову мотивацію
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називання), а саме на форму подачі та приготування страв – у сковорідках
різного розміру);
«Франкова кузня» (ресторан-музей, назва створена на честь українського
письменника Івана Франка, національність письменника відображається на
особливостях кухні закладу);
 Ергоніми, мотивовані іменами вчених (2):
«Doctor Faust» (ресторан, названий на честь алхіміка Фауста, який
працював у будівлі);
«Хмільний дім Роберта Домса» (паб, Роберт Домс – львівський броварінженер. У середині XIX сторіччя Роберт Домс вдало облаштував процес
виробництва

пива,

задіявши

найкращі

технології.

Назва

вказує

на

«справжність», на те, що у закладі готують пиво за рецептом ученого);
 Ергоніми, мотивовані іменами громадських діячів (2):
«Winston Churchill» (паб, Вінстон Черчіль – минулий прем’єр-міністр
Великобританії. Девіз цього місця співзвучний із відомим висловом Черчіля:
«Мої Смаки Прості, Я Легко Задовільняюсь Найкращим». Назва закладу вказує
на невимушену британську атмосферу);
«Бандерівська пательня» (ресторан, Степан Бандера – відомий
український громадський діяч, діал. пательня означає сковорідку68. Назва
закладу натякає на особливості кухні та приготування);
 Ергоніми, мотивовані іменами музикантів (2):
«Celentano Ristorante» (ресторан-піцерія, Челентано – італійський
музикант, його ім’я вказує на те, що у закладі подають справжню італійську
піцу);

68

Шило Г. Ф.. Наддністрянський реґіональний словник / Гаврило Шило; відп. ред. Л. Полюга, Н. Хобзей; Ін-

т українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – Львів; Нью-Йорк: Ін-т
українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 2008. – С. 195.
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«Шопен» (ресторан, Шопен – польсько-французький композитор.
Національність митця аж ніяк не вказує на особливості кухні, а натякає на те,
що у закладі лунатимуть музичні композиції Шопена);
 Ергоніми, мотивовані іменами архітекторів закладу (1):
«Fellner & Helmer» (ресторан, шляхетна ресторація австро-угорської
кухні отримала назву на честь архітекторів будинку, у якому вона розташована,
Фердинанда Фельнера та Германа Гельмера);
 Ергонім, мотивований ім’ям режисера (1):
«Пара Джанов і портвейн» (бар, концепція закладу – спроба відтворити
часи життя Сергія Параджанова, пояснює його назву, портвейн – основний
напій);
 Ергонім, мотивований ім’ям художника (1):
«Da Vinci» (ресторан, Да Вінчі – італійський художник, заклад названий
на його честь через те, що там готують італійські страви, а також на стінах та
намальовані картини митця);
 Ергонім, мотивований ім’ям царського роду (1):
«Багратіоні» (ресторан, Багратіоні – грузинський царський рід69, назва,
перш за все, вказує на особливості кухні, а також на престиж закладу).
Найбільша кількість тих закладів, що отримали назву на честь власника.
Номінатори прагнуть увіковічнити своє ім’я назавжди. Реципієнти розуміють,
що такі ергоніми свідчать про респектабельність закладу.
Потенціал використання ергонімів, мотивованих використанням реальних
денотатів, потужний через «загадковість» назви. Адже такі найменування
69
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містять у собі різну інформацію про заклад, а саме про його особливу
атмосферу / інтер’єр / екстер’єр / кухню.
 Ергоніми, мотивовані міфонімами (1):
«Кентавр» (кав’ярня, заклад раніше мав назву «На ринку», але у 1970
році скульптор Б. Романець створює горельеф Кентавра. Згідно з грецькою
міфологією, кентавр – це істота з кінським тулубом і людською головою та
грудьми70. Відтоді жодна інша назва вже не вчепилася до цього закладу).
3) Ергоніми, мотивовані іншими назвами
 Ергоніми, мотивовані назвами літературних творів (3):
«Колобок» (гриль-бар, створений в українській тематиці, наповнений
атмосферою батьківської хати та гостинністю материнського серця, назва
народнї казки вказує на український характер закладу);
«Залізна шапка» (паб, складно пояснити мотивацію цього ергоніма, адже
перед цим потрібно зробити детальний аналіз закладу з усіх сторін. Як
виявилось прадід власника, Людвіг Топф, любив читати; його улюблений твір
«Премудрий гідальго Дон Кіхот з Ламанчі»; найкращою байкою Топфа була
розповідь про «залізну шапку», яку він переповідав своєму внукові кілька
разів);
«Шкоцька» (ресторан, розташований на місці ще з 30-х років 20 сторіччя.
Тут теж непроста семантика слова. Щовечора в заклад приходили старші
чоловіки, замовляли каву та почанали сперечатись. Ці люди зазвичай брали
олівець та щось писали (проте не стирали) на мармурових столиках. Як
виявилось, це були відомі математики, що працювали в університетах. Після
того, як викладачі відвідали кав’ярню, туди приходили студенти та
переписували формули. Бувало так, що офіціанти стирали записи, тоді один з
70
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викладачів – Стефан Банах – сторив записник задач та формул, який тримав
бармен. Назва тієї книги – «Шкоцька»).
 Ергонім, мотивований назвою кліпу (1):
«L’amour de trois» (ресторан, L’amour de trois з франц. любов трьох71.
Лямур де труа – заклад, натхненний кінематографом і французькою естетикою.
У приміщенні стирається межа між рестораном та квартирою. В інтер’єрі
закладу вирішили відтворити квартиру середньостатистичного режисера –
бар, вітальня, спальня, кухня та справжня ванна).
 Ергонім, мотивований назвою бренду (1):
«Valentino» (ресторан, Valentino – один із найпопулярніших на
найкращих італійських брендів одягу. Мотивація назви закладу та його
концепція суголосні: «Розкішно. Витончено. По-італійськи»);
 Ергонім, мотивований назвою прапора (1):
«Веселий Роджер» (ресторан, заклад з унікальною атмосфера моря.
«Веселий Роджер» – піратський чорний прапор з черепом людини і кістками72.
У закладі розміщений великий піратський корабель, який «припаркувався в
тиху гавань» на вул. Київській).
 Ергонім, мотивований назвою організації (1):
«Cosa Nostra» (ресторан, Cosa Nostra – італійська мафія73. Назва вказує
на особливості кухні закладу);
Отже, ергоніми, що мотивовані іншими назвами, характеризують заклад
різнобічно. Вибір номінації, що закладена в іменах чи то персонажів грецької
71
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міфології, чи назвах фільмів, сучасних організацій спричинений упізнаванням,
наявністю сталих асоціацій у реципієнта. Такі ергоніми переносять відвідувачів
у незвичайну атмосферу закладу та створюють алюзію, що вони потрапили у
світ, який дійсно існує.
2.2.2. Ергоніми, мотивовані апелятивами
2.2.2.1. Ергоніми, мотивовані назвами на позначення їжі
В основі ергонімів, мотивованих назвами на позначення їжі, закладена
переважно прозора номінація та позитивні конотації асоціативного характеру.
Умовно їх можна поділити на такі семантичні групи:
1. Загальна назва (2):
▫ ресторан «Food & Good» (food & good з англ. іжа та добро74, заклад
швидкого харчування, назва вказує на те, що там людина почуватиме себе
комфортно); закусочна «Mood Street Food» (мood street food з англ. настрій
вуличої їжі75, концепція закладу – їж, пий, розмовляй, назва натякає, що в
закусочній будуть прості вуличні страви).
2. Назви випічки (12):
▫ кав’ярня «Цвібак» (цвібак – це бісквіт76, обов’язковий елемент кожного
десерту);

кав’ярня-пекарня

«Palyanytsia»

(транлітеровано

українською

паляниця, що означає хліб випечений на дровах77, основна страва закладу –
хлібо-булочні вироби); ресторан-кондитерська «Baguette» (baguette з франц.
багет78, тобто французька булочка, назва натякає на те, що завітавши в
«Baguette», ви спробуєте не лише випічку, але й відчуєте дух Франції);
74
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кондитерська-пекарня «Biscotti» (biscotti з італійської печиво79, основний
продукт продажу); кафе «Bubble Waffle Lviv» (bubble waffle з англ. бульбашкові
вафлі80, основна страва закладу); бургерна «Epic Cheeseburger» (epic
cheeseburger з англ. епічний чизбургер81, назва вказує на те, що закладі готують
справжній американський бургер); бургер-бар «True Burger Bar» (true burger
bar з англ. справжній бургер-бар82); кав’ярня «SanCrua» (у назві закладена
комбінована графічна гра, якщо поміняти місцями дві частини слова Crua +
San, ми отримаємо слово CruaSan, де засобами латини передано українське
слово круасан – основну страву закладу); пиріжкова «Пара булок і компот»;
кав’ярня «Мазурек» (мазурек з пол. «дуже солодка випічка» або «вид солодкого
сухого печива з мигдалем»83); кав’ярня-пекарня «Культ Хліба» (хліб – основа
усіх виробів закладу); бургерна «Burger Joint» (burger Joint з англ. спільний
бургер84).
3. Назви десертів (3):
▫ млинцева «Млинці на молоці» (назва вказує на головну страву закладу
та її основний інгредієнт – млинець та молоко); кав’ярня-кондитерська
«Лігумінка» (лігуміна – десерт, делікатес85); ресторан «Марципан» (марципан –
це тісто з товченого мигдалю, горіхів і т. ін. з цукром; кондитерський виріб із
такого тіста86);
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Отже, проаналізовані назви містять у собі інформацію про товари, а саме
десерти, які можна придбати у закладі. Завдяки таким ергонімам номінатор із
споживачем точно порозуміються. «План вираження» та «план змісту» не
стануть цьому на перешкоді, а навпаки бездоганно спрацюються.
4. Назви фруктів (3):
▫ кав’ярня-кондирерська «Agrus» (аgrus транслітеровано українською, як
аґрус, відповідно до концепції закладу їжа мусить бути однаково, як смачна,
так і корисна, зелений колір ягоди викликає у реципієнтів асоціації здоров’я,
здорового способу життя); ресторан «Золотий лимон» (назва розповідає не
лише про інгредієнт лимон, а й натякає про високий щабель якості закладу);
лаундж-бар «Ginger» (ginger з англ. імбир87, продукт ніяк не пояснює назву
закладу, проте невипадковою є мова ергоніма, завдяки їй номінатори вказують
на високу якість).
5. Назви овочів та зерен (2):
▫ салат-бар «Tomatina» (томат викликає асоціації про те, що це саме він є
основою усіх страв закладу); ресторан «Beans & Greens» (beans & greens англ.
зернобобові культури88 та зелень89, заклад здорової їжі).
6. Назви страв (16):
▫

ресторан

«Smakolyk»

(smakolyk

транслітеровано

українською

«смаколик» – те, що має хороший смак, делікатес90. Назва вказує на те, що
заклад кожній людині запропонує щось своє); «Cannoli Wine Club» (бар вина91,
у карті якого понад 100 позицій вина, шість із них щодня доступні на розлив.
87
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Наталя Хобзей, Оксана Сімович, Тетяна Ястремської, Ганна Дидик-Меуш. Лексикон львівський: поважно і на

жарт.

Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2009 (Серія «Діалектологічна
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Його радять доповнити солодкими чи солоними італійськими трубочками
канолі92 – тістечко з начинкою зі збитого сиру); варенична «Матусині
вареники»;

кафе

«Янтик

кримський»

(кафе,

подають

традиційну

кримськотатарську страву янтик, що є схожою на чебурек); кафе «Кебабця»
(заклад, де готують кебаб, під лозунгом «Кебабця – нагодує всіх»); кафе
«Бабусині палюшки» (палюшки

–

страва з вареного тіста, на вигляд, як

невеликі пальчики93); ресторан «Галушко» (від «галушки»

–

різаного або

рваного шматочка прісного тіста, звареного на воді або на молоці94); ресторан
«Delicateka» (від «делікатес» –

якісної, вишуканої страви95); кав’ярня

«Львівська майстерня шоколаду», піцерія «Domino’s Pizza», нео-бістро «Late
Breakfast Club» (late breakfast club укр. клуб пізнього сніданку96, заклад, де
подають лише сніданки, протягом усього дня); ресторан «Борщ» (ресторан),
кафе «Львівські млинці» (невеликий заклад, де подають млинці за рецептами
бабусі власників); салатерія «Salalat»; кафе «Штрудель Хаус» (струдель –
пиріг з начинкою у формі трубочки97); ресторан «МВФ» (абревіатура МВФ
розшифровується як міжнародний вареничний фонд, номінатори вважають, що
для українців вареники – це особлива валюта, яка утворює фонд).
7. Назви інгредієнтів (9):
▫ ресторан «Сало» (арт-проєкт, що дає можливість не лише скуштувати
безліч видів сала, а й відвідати музей цього продукту); кав’ярня «Кармель»
(заклад, у якому кава та солодощі готують із додаванням кармелі98); стейк-хаус
92
93

https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%96
Наддністрянський реґіональний словник / Гаврило Шило; відп. ред. Л. Полюга, Н. Хобзей; Ін-т

українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – Львів; Нью-Йорк: Ін-т
українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 2008. – С. 193.
94

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова

думка, 1970-1980. – Т. 2. – С. 22.
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Там само. – С. 237.
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Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова

думка, 1970-1980. – Т. 9. – С. 789.
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«Антрекот» (антрекот – це шматок м’яса99); гастропаб-ресторан «Re:Bro»;
ресторан «The М’ясо»; кафе «Це фалафель, крихітко» (вегетаріанський
стрітфуд з фалафелем100 та хумусом); кафе «Icerollcafe» (iceroll з англ.
крижаний рулет101, заклад, головною стравою якого є морозиво, яке подають у
формі ролів); ресторан «Чесне м’ясо» (м’ясо називають «чесним», воно якісне,
бо вирощене на власній фермі); кафе-кондитерська «Cheese Bakery» (cheese
bakery з англ. сирна пекарня102).
8. Назви приправ / спецій (2):
▫ ресторан «Цукор», ресторан «Red Pepper» (red pepper з англ. червоний
перець103, назва мотивується ідеєю створення ресторану – «гострий перець – у
кожній страві»).
9. Назви одразу кількох видів їжі (3):
▫ ресторан «Meat&Burger» (meat&burger з англ. м’ясо і бургер104, заклад
американського спрямування); ресторан «Пструг, хліб і вино» (пструг –
колишня назва форелі105, яка водиться найчастіше на Гуцульщині; цей ергонім
мотивований і антропонімом; кухар, який готує рибу називається Місько
Пструг); ресторан «Юшка Шніцель Бар» (шніцель – тоненька відбивна чи
порублена котлета106, у закладі застосовують монопродуктовий формат, готуючи
лише дві базові страви: перші страви та шніцелі).

99

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова

думка, 1970-1980. – Т. 1. – С. 52.
100
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101
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103
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Хобзей Н., Сімович О., Ястремська Т., Дидик-Меуш Г. Лексикон львівський: поважно і на жарт. – Львів:

Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2009 (Серія «Діалектологічна скриня»). – С. 477.
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Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова

думка, 1970-1980. – Т. 11. – С. 503.
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10. Ергоніми, мотивовані способом приготування страв (5):
▫ стейк-хаус «Гриль» (назва вказує на те, що стави закладу готуються
винятково на грилю); гриль-бар «Vzhar» (назва походить від слова «жарити» –
готувати їжу з жиром на вогні, на жару без використання води; смажити); стейкхаус «На мангал» (страви у закладі готують тільки на мангалі); піцерія «La
п’єц» (п’єц – піч107, ергонім вказує на те, що піца готується в печі та на дровах);
бар «Варка» (варка – те саме, що й варіння108, номінатори на вивісці закладу
пишуть лексему пиво та запевняють, що стравопис бару вміщує більш, ніж 100
сортів крафтового пива); стейк-хаус «На мангал» (страви у закладі готують
тільки на мангалі).
11. Ергоніми, мотивовані назвами посуду (7):
▫ кав’ярня «2Cups» (cups109 з англ. чашка, у назві компонент «2» означає,
що заклад – місце дружніх зустрічей, замість одного споживача власник
запрошує двох, збільшуючи цим прийомом собі прибуток.); кафе «Plates &
Cups» (plates & cups з англ. тарілки та чашки110); бар «Бідон» (бідон – посудина
з бляхи у формі циліндра111, усі напої у закладі наливають з бідонів); кафепіцерія «Велика тарілка»; паб «Гальба» (гальба – діал. кухоль, ємністю пів
літри112); паб «Купіца» (купіца з угорс. чарка113); фан-бар «Банка» (у закладі

107

Шило Г. Ф.. Наддністрянський реґіональний словник / Гаврило Шило; відп. ред. Л. Полюга, Н. Хобзей; Ін-т

українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, Наук. т-во ім. Шевченка в Америці. – Львів; Нью-Йорк: Ін-т
українознавства ім. І.Крип’якевича НАНУ, 2008. – С. 199.
108

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова

думка, 1970-1980. – Т. 1. – С. 293.
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заборонено використовувати пляшки, тарілки, склянки, там «Банка» «править
балом»).
Ергоніми, мотивовані назвами посуду мають прозору мотивацію.
Здається, немає нічого простішого, аніж назвати заклад на честь того посуду,
яким найчастіше користуються у закладі. Реципієнтам важко здогадатись, що
їх очікує, адже такі ергоніми не конкретизують ні особливості кухні, ні типу
закладу.
Дослідження показало, що найчастіше заклади громадського харчування
називають стравами та випічкою (хлібо-булочними виробами: соленими та
солодкими). Варто зауважити те, що смак страви опосередковано вказує на тип
закладу. Часто ергоніми, мотивовані назвами фруктів та овочів, указують не на
основні інгредієнти страв, а на концепцію закладу.
Як правило, ергоніми відображають якість страв та специфіку кухні.
Найменування, пов’язані з приготуванням страв, підсвідомо впливають на
реципієнтів. Люди або прагнуть побачити «шоу» процесу, або обирають тип
приготування, зважаючи на особисті вподобання.

2.2.2.2. Ергоніми, мотивовані назвами напоїв
Ергоніми, мотивовані назвами алкогольних напоїв (9)
▫ аперитив-бар «Aperitivo» (aperitivo з італ. аператив114, італійський
аперитив – це і перерва між обідом та вечерею, і алкогольний напій); ресторан
«PRSCCO&PZZA» (просеко

–

це ігристе вино115, основний італійський напій);

кав’ярня «Пивний сад» (спеціалізується на різних сортах пива, парадокс
полягає у тому, що тип закладу, як зазначають неймери, – кав’ярня; можливо, це
такий прийом, щоб залучити якомога більше відвідувачів); бар «JIN» (jin з англ.
джин116); паб «BeerStone» (beer stone з англ. пивний камінь117, заклад, який
114

https://glosbe.com/it/uk/Aperitivo

115
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славиться «міцними» рецептами пива); коктейль-бар «Hendrick’s Bar Lviv»
(Hendrick – шотландський джин); наливкарня «Малинівка» (малинівка –
наливка (вид напою) з ягід малини118); коктейль-бар «ШоТи Там?» (шот – напій
об’ємом 45 мл); траторія «Самогонка» (самогонка – традиційний напій
української кухні).

Ергоніми, мотивовані назвами безалкогольних напоїв (15)
▫ ресторан-кафе «Americano» (americano з англ. американо119, ергонім має
приховану номінацію, адже заклад названий напоєм, про який ні в концепції
закладу, ані в його описі немає, можливо, це натяк на те, що ресторан
спеціалізується одразу на двох кухнях: китайській та американській); кафетерій
«KaVa»;

кав’ярня

«Альтернативна

кава»

(кава,

«якій

не

знайдеш

альтернативи, тому що вона не можлива»120); арт-кафе «Selfie Coffеe»
(«найінстаграмніший»

заклад,

де

друкують

селфі

на

каві,

світлина

завантажується у спеціальний прилад та створює «селфічіно»); кав’ярня «Black
Coffee» (black coffee з англ. чорна кава121); кав’ярня «Urban Coffeе» (urban coffeе
з англ. міська кава122); кав’ярня «Coffee Lab» (coffee lab з англ. лабораторія
кави123); бар «Kompot espresso bar» (заклад спеціалізується на двох напоях:
компоті та еспресо); кав’ярня «Mokka» (mokka з італ. кава мокко124, лексема має
два значення: перше –

знаменитий сорт кави, а друге – назва напою,

приготованого на основі молока); кав’ярня «Rocket espresso» (rocket espresso з
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англ. дослівно «ракетний еспресо»125, назва не пов’язана з космосом, вона
пояснюється концепцією закладу, що звучить так: «Команда, що готує космічну
каву, збирає зерна із різних галактик та доставляє їх на Землю»); кав’ярня
«Арома Кава» (арома скорочено від ароматна); крамниця-кав’ярня «Біла кава»
(у закладі є біла кава, яку можна знайти в небагатьох кав’ярнях, парадокс
полягає у тому, що кава не міцна, але сили відновлює повністю); велокав’ярня
«Кава на шпацер» (неймери, під час створення «закладу» поєднали два свої
захоплення – каву і велосипеди, слово «шпацер» (спацер) означає «піша
прогулянка»126,

походить

від

слова

«шпацирувати»

–

те

саме,

що

прогулюватись); кав’ярня «Квіткава» (квітковий заклад, поєднує в собі –
квіти та каву, родзинкою є те, що у закладі працюють флористи); кав’ярня
«Світ кави» (згідно з концепціяєю закладу, «Світ Кави» – це та місцина, де
життя існує навколо чашки кави).
Отже, кількість ергонімів, мотивованих назвами безалкогольних напоїв
вдвічі більша, аніж тих, що мотивовані назвами алкогольних напоїв, що не може
не радувати.
Основну кількість серед назв безалкогольних напоїв зайняла кава. Це
очевидно, тому що Львів спеціалізується на цьому напої. Зазвичай туристи зпосеред усіх типів закладів обирають саме кав’ярні. Усі ергоніми містять
властиву собі інформативну функцію та прозору мотивацію, оскільки у них є
вказівка на головну діяльність закладу. Якщо назва містить позитивну
конотацію, то вона виконує допоміжні функції: естетичну та експресивну.

2.2.2.3. Ергоніми, мотивовані назвами на позначення місця
Тут можна виокремити кілька підгруп, а саме:
1) міські локації (6):
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▫ ресторан «На озері» (заклад, що знаходиться у садибі, на озері); кафе
«Старий квартал» (заклад розташований у «старій» частині міста); кафе «На
розі»; бар «Port» (заклад не нагадує своїм виглядом порт, проте там «шторм
щодня», порт – це територія стоянки водного трансторту127); паб «Корзо» (corso
з італ. означає вулицю, де відпочивають прогулюючись128, відповідно
реципієнти, які знають переклад, сприймають заклад, як місце відпочинку,
насправді номінатори пояснюють цей ергонім по-іншому; вони вважають, що
лексема «корсо» в ірландській мові означає «пивний», тому стравопис закладу
складається винятково зі страв ірландської кухні); кафе «StreetV» (street за англ.
вулиця129, заклад розташований на вулиці Васильківського, тому апелятив
містить літеру «V»).
2) назви будівель різного призначення, зокрема типи закладів (20):
▫ піца-бар «Atelier 19» (atelier з англ. ательє130, 19 – номер вулиці);
панорама-бар «Вежа» (розташований у реконструйованій водонапірній вежі
1894 року у Стрийському парку); кафе «Квартира №35» (заклад виглядає, мов
справжні апартаменти, шо розташовані на вул. Вірменській, 35 (звідси і номер
ергооб’єкта); варенична «Варенична»; кав’ярня «Біля шпиталю» (відповідає
місцю розташування, шпиталь – це лікарня131); наливкарня «Наливкарня»
(заклад, у якому подають наливки та мікси з них); ресторан «Garage 04» (garage
з англ. гараж132, заклад сконструйований відповідно до ці цієї форми та
розташований за адресою Курбаса, 4, тому і така цифра у назві); кав’ярня
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«Цукерня» (цукерня – кафе-кондитерська133); кав’ярня «HR Кав’ярня» (HR –
фахівець роботи з персоналом, а заклад – це простір для обміну думок та
підвищення досвіду для тих, хто хоче стати HR); ресторан-ризотерія
«Risotteria» (заклад, що спеціалізується на приготуванні ризото); каватерія
«Kavateria»; млинцева «La Créperie» (la creperie з франц. млинцева134); ресторан
«Медівня» (заклад, де роблять коктейлі на основі медовухи); ресторан
«Криївка» (відповідно до твердження неймерів, це остання криївка, що вціліла
після Другої світової війни, інтер’єр закладу оформлений у стилі минулого
століття, криївка – військовий бункер, прихисток135); ресторан «Хінкальня»
(головна

страва

закладу

–

традиційні

грузинські

хінкалі);

ресторан

«Шампанерія Х & Х» (заклад, у якому поєднують, здається, непоєднуване:
шампанське, хачапурі та хот-доги); паб «Пивниця» (пивниця, заклад, у якому
продають та споживають пиво

136

); ресторан «Анчоусна» (монопродуктовий

формат закладу з акцентом на рибу малого розміру); ресторан «Вулик» (заклад
спеціалізується на меді та бджолах, тут потрібно залітати та гудіти); кафе
«Кафе».
3) назви пов’язані з екстер’єром будинку (4):
▫ коктейль-бар «Старі мури» (назва, що вказує екстер’єр закладу);
ресторан «Terrazza» (terrazza з італ. тераса137, заклад знаходиться на сьомому
поверсі та має оглядову терасу); бар-кондитерська «Чарівний ліхтар» (при
вході у заклад є ліхтар, неймери розказують, що він особливий, адже одного
разу допоміг закоханим об’єднатися); ресторан «Гармата» (елемент, який
зберігають при вході закладу).
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4) назви, що пов’язані з інтер’єром будинку (11):
▫ ресторан «Комора» (основною фігурою закладу, як в інтер’єрному так і
в концептуальному плані, є приміщення-комора, де тримають продукти,
предмети побуту тощо138); бар «The Room» (the room з англ. кімната139);
ресторан «5-те підземелля» (заклад у підземеллі однієї із найстаріших
кам’яниць Львова); кафе-читальня «Cabinet» (сabinet з англ. кабінет140);
ресторан «Diner» (diner з англ. їдальня141); кальян-бар «Biblioteka Bar Lviv»
(заклад, де бібліотеки немає, проте там є можливість відпочити розумом);
коктейль-бар «Libraria» (libraria з англ. книгарня142, заклад із прихованою
адресою, точної локації «Libraria» не має, проте її можна знайти у
Вірменському дворику); коктейль-бар «Opera Underground» (сполучення слів
opera underground має два значення: 1) з англ. оперне метро143, можливо,
неймери натякають на те, що на місці закладу колись мало бути метро; 2) з
англ. підземний144, заклад розташований під львівською оперою; кав’ярня
«Веранда» (веранда – прибудована частина будинку, тераса дому145, сезонний
заклад під відкритим небом); ресторан «Green garden» (green garden з англ.
зелений сад146, заклад пан-азіатської та східної кухонь, інтер’єр закладу
виконаний у стилі екофункціоналізму, основа якого поєднання чорних стін із
елементами дерева, зелена барва є повсюди: зелень, квітки); кафе «Vega.room»
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(vegan room з англ. веганська кімната147, концепція закладу – Human Rights =
Animal Rights).

5) Ергоніми, мотивовані поняттям неба / простору (6):
▫ аптека-кондитерська «Під золотою зіркою» (інтерактивний заклад
розташований на території аптеки минулого, де у 1853 році було винайдено
першу в світі гасову лампу); кафе «Зорепад» (заклад обіцяє метеорний потік
насолоди); ресторан «7 небо» (маленький куточок раю на вул. В. Великого, що
дотримується правил «божественної атмосфери»); кафе-простір «Prostir»
(простір для їжі, відпочинку та праці); кафе «Punkt» (пункт – певне місце148,
заклад-пункт кави та вина); ресторан «Panorama» (панорама – вид на
далечінь149, заклад з найкращою панорамою Львова).
Людство завжди цікавилось нерозривним зв’язком людей і Всесвіту.
Сьогодні є багато філософських на релігійних досліджень. Стверджують, що
людська душа безпосепердньо пов’язана з космосом. А космос своєю чергою є
основою та початком нашого існування. Тому назви закладів харчування, в
основі яких закладені космічні поняття, містять таємницю та загадково манять
споживача.
Ергоніми цієї групи можуть виконувати різні функції, зазвичай вони
реалізовуються в симбіозі. Назви вказують на місце розташування закладів
громадського харчування (часто це відбувається за допомогою прийменника
«на» («На розі»). Ергоніми викликають у реципієнтів певні асоціації, пов’язані
з найменуванням, а також опосередковано натякають про особливості закладу.
У дослідженні виявлено, що тип закладу відповідає його назві, наприклад,
кафе «Кафе». Це може свідчити про те, що номінатори:
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1) використовуючи сарказм, роблять посилання на минуле (той час, коли
так називали ергооб’єкти);
2) старше покоління, і їм притаманна «радянщина»;
3) прагнуть творити нові «тенденції моди» і створюють такі назви такого
типу, якого є мало.

2.2.2.4. Ергоніми, мотивовані назвами на позначення чисел (2)
Нумеративні ергоніми зазвичай у своїй основі мають закладений
символізм. Так, наприклад, коктейль-бар «№44» (заклад, назва якого повторює
номер кам’яниці на площі Ринок, у якій він розташований); ресторан «Seven»
(seven з англ. сім150 локація закладу – проїзд Крива Липа, 7).
Буває таке, що числа беруть участь у творенні ергомінікону міста Львова.
Варто припустити, що в деяких випадках творення розробники назви
прагнули донести до споживача, поряд із загальною інформацією, можливо,
додаткові повідомлення та (або) позитивні асоціаціїї, які викликатимуть
найменування установи. Тому назви, в основі яких є число, мають «магічний»
ефект на реципієнта. Зазвичай вони не відображають специфіку товарів, які
реалізують комерційні заклади, а лише дають вказівку на локацію закладу.

2.2.2.5. Ергоніми, мотивовані назвами на позначення кольору (8)
Результати дослідження показали, що лексеми із сематикою кольору
впливають на підсвідомість реципієнтів. У ергомініконі міста Львова виявлено
вісім назв, що містять колірні ознаки, а саме: кав’ярня «Black Honey» (black
honey з англ. чорний мед151, вказує на забарвлення основного напою закладу,
номінатори пояснюють, що саме кава – чорний мед насолоди); ресторани
«Black Цукор»; «Red Цукор»; «Yellow Цукор» (black з англ. чорний152 red з
150
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англ. червоний153 yellow з англ. жовтий154, власники, які створили однакові три
заклади, але на різних локаціях, вирішили зробити їхнє колірне розрізнення,
основні барви містяться на вивісках та у середині кав’ярень); кав’ярня «Brown»
(brown з англ. коричневий155, колір об’єднує любителів чаю і кави); арт-кафе
«Green» (green з англ. зелений156, як відомо, зелений – це барва життя. Такою
асоціацією керувались називачі, адже створювали вегетаріанський заклад);
кав’ярня «Золотий дукат» (назва утворилася від будинку, у якому знаходиться
заклад, тому що під час капітального ремонту були зроблені археологічні
розкопки. Тоді і знайшли глек з монетами, серед них були дукати – європейські
монетки157. Родзинкою закладу є харчове золото (23 карати), що виблискує на
свіжо збитих вершках кави); кав’ярня «Чорна в квадраті» (заклад відкрили дві
подруги-брюнетки).
У картотеці ергонімів виявлено невелику кількість найменувань, що
мають у своєму складі найменування кольору (найчастіше білого і золотого).
Постає питання: чому номінатори вибирають саме ці відтінки для назв своїх
підприємств? Для того, щоб розгадати цю таємницю варто звернутися до
колірного символізму. Золотий відноситься до так званих «основних кольорів».
У часи античности філософи теж замислювалися над значенням кольору.
Платон вважав білий і золотий (жовтий) кольорами, що виражають благо,
істину, щастя, добро, пізнання, гармонію. Згідно з християнськими канонами,
білий колір не має негативних значень, навіть білий саван означає перехід в
інший, «кращий світ», очищення від гріхів. В ісламських країнах колірний
символізм досягає надзвичайно високого рівня розвитку. У Корані найбільш
світлі і яскраві кольори є символами блага, блаженного початку усього живого.
Білий колір символізує смиренність, спокій, духовність, незіпсованість, золотий
уособлює владу, успіх, честь, перемогу, святкування і т.д. З огляду на сказане,
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можна констатувати, що колірні назви з використанням лексем білий і золотий
мають позитивну семантику, яка поряд з інформативною виконує естетичну
функцію. Так як львів’яни є істинними естетами, то зрозуміло, що такі ергоніми
безумовно їх вражають.

2.2.2.6. Ергоніми, мотивовані назвами, що пов’язані з людиною, її
побутом та підсвідомістю
Такі ергоніми можна поділити на кілька тематичних груп:
1) Ергоніми, що позначають стосунки між людьми (17):
▫ варенична «Матусині вареники» (заклад, де готуюють вареники за
маминим рецептом); ресторан «Не Мамкай» (у меню закладу можна знайти
пельмені ручної ліпки, такі, які готує мама); паб «Братиська» (братисько діал.
брат158, заклад для друзів-«братів»); ресторан «Династія» (заклад, що
передається у спадок, з покоління в покоління); кафе «Кебабця» (кебаб від
бабці, за концепцією закладу кебабця нагодує усіх, а це стиль життя справжньої
бабусі); кафе «Papi» (papi з франц. дідусь159, у закладі готують французькі
круасани, «як вдома»); ресторан «La Famiglia» (la famiglia з італ. сім’я160,
сімейний заклад); бар «Колишня» (за переказами, цей заклад заснувала
дівчина, яка розлучилася з хлопцем, концепція бару – створити «глум» над
колишніми стосунками, бо такі були у кожного); кафе «Стумарі» (заклад
грузинської кухні, стумарі з груз. гості161); кафе «Druzi Cafe» (заклад тільки
друзів); кав’ярня «Амічі» (амічі з італ. друзі162, лейтмотив закладу – «створена
друзями і для друзів»); кондитерська-ресторан «Фраєрка» (фраєрка – жінка /
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дівчина високої думки про себе, яку легко обдурити163); паб «Добрий Друг»;
стейк-хауз

«T.G.Amigos»

(аmigos

з

іспан.

друзі164);

ресторан

«Brudershaft/Брудершафт» (брудершафт – товариство165, у закладі їдять лише
у колі близьких); ресторан «Дзя-мдзя» (дзя-мдзя – людина, яка помало куштує
страву166); гастропаб «Craft&Kumpel» (craft&kumpel з англ. ремесло і
кумпель167, а кумпель – товариш168, заклад, мабуть, із найкращими асоціаціями
реципієнтів).

2) Ергоніми, мотивовані назвами професій/посад (6):
▫ ресторан «Culinarium» (culinarium з лат. кулінар169); ресторан «Mon
Chef» (mon chef з франц. мій шеф170, особливий ресторан у центрі Львова, де
панує культ м’яса); ресторан «Герольд» (герольд – це та людина, що сповіщає
новини при дворах феодалів або монахів171, заклад пронизаний атмосферою
Середньовіччя, тим часовим проміжком, коли працювали працівники цієї
професії); ресторан «Гетьман» (заклад, що презентує страви української
кухні); кафе-пекарня «Пекар»; кафе «Цісар» (цісар – найвища посада АвстроУгорщини172, заклад австро-угорської кухні).
3) Ергоніми, мотивовані позитивними конотаціями (22):
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▫ ресторан «П’ятниця» (заклад, у якому можна знайти відпочинок після
важкого робочого тижня); ресторан «Інтемпо» (інтемпо з італ. вчасно173,
заклад швидкого харчування); кав’ярня «Живий» (заклад є продовженням
пекарні «Живий хліб», випічка готується на заквасці, без дріждів, тому
називається «живою»); ресторан «Split» (спліт – це сплетіння ф’южн-ресторану,
караоке та шоу-бару, заклад, де пробуджуються одразу всі органи чуття);
хінкальня «Ахалі» (ахалі (ახალი) з груз. новий174, один із найновіших закладів
Львова); ресторан «Faces» (face з англ. обличчя175, заклад щодня запрошує нові
обличчя); лаундж-бар «Flashback» (flashback з англ. флешбеком176, тобто
раптова короткотривала згадка, заклад, який хоч і на не дуже довгий час, але
поверне нас у 90-ті роки минулого століття. Щоб це точно відбулося, власники
пропонують пограти у тетрис, денді та послухати музику того часу); ресторан
«Вабі сабі» (вабі сабі з япон. краса, яку неможливо зловити177); спорт-бар
«Funclub» (funclub з англ. фан-клуб178, заклад для любителів перегляду
спортивних змагань); ресторан «Перлина» (перлина – символ людської душі,
духу, прихованого знання, істини, до якої можна дійти, лише докладаючи
зусиль, тому що вона прихована, як перли, всередині мушлі); ресторан «Dolce
Vita» (dolce vita з італ. солодке життя179, заклад італійської кухні); руїн-паб
«БУНТ» (фукціонує в старому, промисловому приміщенні, на території закладу
є дестрой-кімната, де можна побунтувати, руйнуючи все довкола); кафе «ДС
Бістро» («дешевий та смачний» заклад швидкого приготування); театр пива
«Правда» (крафтова пивоварня, де реалізовують правдиве пиво); ресторан
«NOA» (логотип закладу – буддійський символ Енсо, що означає істинну мить
буття, а власне лексема «Noa» трактується, як рух життя, концепція закладу –
істина в русі); ресторан «Marevo Craft&Organic» (марево – це витвір уяви, щось
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несправжнє180, у закладі поєднують лише крафтові та органічні продукти за
допомогою італійських рецептур); бар «Zwin» (відповідно до концепції закладу
Zwin – це дзвін алкоголю, людей і музики); ресторан «12 Steps» (step з англ.
крок181, за задумом номінаторів цей ергонім означає 12 кроків до вашої душі);
ресторан «Ностальгія» (у закладі пропонують поринути у ностальгію);
кав’ярня «iCoffee» (і з англ. я182, перебуваючи у закладі, людина на мить
забуває про все та починає асоціювати себе з кавою); гастробар «Daily Dose Of
mmm» (daily dose of mmm з англ. добова доза ммм183, заклад, де можна знайти
«ідеальну» їжу); кав’ярня «Fika» (fica з шведс. п’ятнадцятихвилинна перерва на
каву184, шведський заклад, який знайомить львів’ян з шведською традицією
робити перерву в роботі, щоб випити кави, таку паузу влаштовують кожні дві
години).

4) Ергоніми, мотивовані вигуками та питанням (2):
▫ ресторан «Que pasa» (que pasa з італ. що сталось185, мова ергоніма вказує
на особливості кухні закладу); кафе «Om nom nom» (вигук «om nom nom»
означає дуже смачно, обов’язковий результат після споживання їжі у закладі);
кафе «Му-му» (му-му – вигук, який видає корова, а її продукт – молоко,
основний інгредієнт закладу).
5) Ергоніми, мотивовані етнічною приналежністю осіб (2):
▫ ресторан «The Mexican» (the mexican з англ. мексиканець186, заклад
мексиканської кухні, місце); ресторан «Львів’янка» (номінатори запевняють,
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що у закладі, як і в житті, львів’янка вправна ґаздиня, яка вміє усім догодити не
лише стравами, а й атмосферою родинного затишку).
6) Ергоніми, мотивовані назвами на позначення якості (12):
▫ караоке-камеді-бар «The Cult» (the cult з англ культовий187, тобто
модний188, заклад у підвалі філармонії, це заклад для тих, хто цінує рівень та
якість відпочинку); ресторан «Три оскари» (таємниця закладу проста – це
витримана розкіш, неповторна кухня та досвідчений персонал, екстер’єр
будівлі оформлений в стилі «червоної доріжки», при вході в ресторан
розташовані скульптури «оксарів»); коктейль-бар «Royal Punch» (royal punch з
англ. королівський удар189, у закладі панує королівська атмосфера); кав’ярня
«Glory Cafe» (glory cafе з англ. кафе слави190, неймери стверджуюють, що це
найкраща кав’ярня Львова); ресторан «Перша кляса» (сполучення «перша
кляса» означає дуже добре191, концепція закладу втілена у наступному вислові:
«Панська їжа за людські гроші», тобто високий рівень за доступними цінами);
ресторан «Ідилія» (перебування у закладі принесе реципієнтам почуття
затишку та ідилії); кафе «Перша ліпша» (у закладі продають два види шаурми
з куркою: «Перша» і «Ліпша»); ресторан «Капітал» (заклад, де усе на
«капітальному» – найкращому192 рівні); ресторан «Дуже висока кухня» (заклад,
у якому працюють тільки шеф-кухарі і технічний персонал без офіціантів, це
найсучасніший формат ресторан); кав’ярня «Цк локаль» (розшифровується як
місцева цісарська (імператорська) кав’ярня); ресторан «De luxe» (de luxe з
франц. розкіш193, ергонім вказує на рівень закладу); стейк-хауз «Mons Pius»
187
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(mons pius з лат. гора благодаті194, заклад приносить «гору» божественних
емоцій).
Проаналізувавши семантико-мотиваційне наповнення ергонімів, можна з
упевненістю ствердити, що споживачі обиратимуть такі заклади харчування,
адже, читаючи їхні назви, зрозуміло, що там усе буде на найвищому рівні:
обслуговування, страви, напої, інтер’єр, екстер’єр, атмосфера. Вагому роль у
найменуваннях відіграє лексика з семантикою престижності.

7) Ергоніми, мотивовані назвами на позначення предметів побуту
(8):
▫ ресторан «Старий рояль» (заклад поєднує меблі темного дерева, тепле
світло, старий рояль; усі ці предмети створюють відчуття домашнього
затишку); кав’ярня «Mapa» (номінатори стверджують, що кава – це мапа, який
містить світ, у закладі карти виконані у вигляді ліпнини на стінах); ресторанмузей «Гасова лямпа» (заклад має одну з найбільших колекцій гасових ламп у
Європі, що налічує 528 екземплярів); кав’ярня «На бамбетлі» (у закладі
представлена сільська атрибутика: в’язані подушки, вишиті серветки, а також
бамбетлі, лексема «бамбетль» означає дерев’яний диван195); «Кredens cafe» (у
наддністрянському діалекті апелятив «креденс» означає шафу для посуду196;
такі меблі можна побачити в інтер’єрі кав’ярні); кав’ярня «Теплий п’єц»
(заклад із багатьма п’єцами, магнетичне місце, де кожен зігріється, адже п’єц –
це піч, найтепліше місце галицької сім’ї197); кафе «Під клепсидрою» (в основі
ергоніма закладена назва приладу,

що викликає у споживача бажання не

стримуватись, не поспішати, бо клепсидра – це не звичайний пристрій для
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вимірювання часу у вигляді посудини, з якої вода краплями витікає в іншу
посудину, а рівень води у ній показує час198); кафе «Саквояж» (саквояж – це
дорожня сумка з цупкої тканини або шкіри199, назва безпосередньо пов’язана з
подорожами, адже заклад розташований біля вокзалу).
Можна підбити підсумки, що ергоніми, які пов’язані з людиною, її
побутом та підсвідомістю, користуються популярністю і серед номінаторів, і
серед реципієнтів. Назви цієї тематичної групи мають високий прагматичний
потенціал. Більшість найменувань апелюють до ментального та емоційного
стану людини. Ці ергоніми працюють як своєрідні важелі впливу називачів на
реципієнтів.

2.2.2.7. Ергоніми, мотивовані назвами на позначення понять природи
Ергоніми, мотивовані назвами тварин (16):
▫ «лаБАРаторія» «Зелений змій» (фразеологізм «зелений змій» означає
алкогольні напої, зокрема горілку200; у закладі подають незвичайні зелені
спиртні напої); ресторан «Слон бар» (слон – це символ священної мудрости
Давньої Індії, а це свідчить про те, що заклад спеціалізується на індійській
кухні); ресторан «Ципа» (заклад отримує крафтове пиво із Закарпаття, бродіння
напою відбувається у спеціальних ємностях, що за формою схожі на яйця,
відповідно до концепції ресторан «Ципа», мов птах, народжується з яйця); паб
«Лінивий пес» (інтер’єр закладу створений за задумом «собака – це друг
людини»: біля дверей стоїть собача будка, а на стінах – їхні картини); паб
«Феркель» (феркель з нім. порося201, назва вказує на те, що заклад
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спеціалізується на м’ясі); кафе «Корівка» (заклад спеціалізується на молочних
продуктах); зоокав’ярня «Cat Cafe» (cat з англ. кішка202, неймери розуміють,
що мати вдома кішку – це велика праця, проте не всі мають час на це, саме
через те власники поєднали у закладі дві речі: котів та каву); ресторан «Dogs
Like Ducks» (dogs like ducks з англ. собаки люблять качок203, ергонім звучить
достатньо саркастично та з підтекстом, у стравописі є чотири нестантартні хотдоги з рослинною сосискою, адже «собаки» дружать з іншими тваринами); паб
«Drunken duck» (drunken duck з англ. п’яна качка204, заклад спеціалізується на
м’ясі та алкогольних напоях); ресторан «MUSHLYA» (мушля – це черепашка205,
заклад пропонує широкий асортимент морепродуктів: устриці, булоти,
восьминоги та інші); паб «Білий Лев» (у закладі є «левові порції напоїі на 4-х
осіб, а унікальною «фішкою» – величезна статуя білого лева); піцерія «Білий
лось» (ергонім мотивований історією з життя неймера, колись лось врятував
життя власника закладу); кав’ярня-кондитерська «Білка» (згідно з концепцією
закладу: кожний десерт в кав’ярні – це горішок, а споживач – це білочка);
хостер-паб «Когут» (когут діал. півень206, у закладі готують стави з курятини);
бургерна «Корова Кольорова» (заклад спеціалізується на бургерах з телятини,
що мають широку «гаму» вітамінів); кафе «Пінгвін» (спеціалізується на
продажі морозива).

Ергоніми, мотивовані назвами птахів (1):
▫ кав’ярня «Sowa» (сучасний заклад із світлинами птаха повсюди).

Ергоніми, мотивовані назвами рослин (3):
202
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206
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▫ лаундж-бар «Mentol» (м’ятна атмостера повсюди, концепція закладу –
освіжити відпочинок кожного); гастропаб «MolodoZeleno» (це МОлодіжний
простір, де багато ZЕлені); ресторан «Орхідея» (заклад у кольоровій гамі
квітки).

Ергоніми, мотивовані назвами дерев (3):
▫ сидерія «Білий налив» (Білий налив – плоди певного сорту яблуні207,
саме з нього роблять сидр); кафе-пекарня «Горіховий дім» (соціальний заклад,
увесь прибуток відправляють на допомогу жінкам, що потрапили у край важке
становище, егронім можна пояснити мораллю притчі про горіх, яка полягає у
тому, що у світі все ж має панувати любов до ближніх, яким потрібно завжди і з
усіх сил допомагати208, власники намагаються подолати бідність так, як вони
вміють це робити); канабіс-кафе «Львівські Кoноплі» (у закладі є страви і напої
з додаванням кoнопель, власники апелюють до того, що ще наші предки
використовували цю рослину у побуті, тому пора «ламати» стереотипи та
створювати маленький Амстердам у Львові).
Ергоніми, що мотивовані назвами тварин, трапляються найчастіше. Це
пояснюється тим, що тварини у назвах закладів громадського харчування
можуть означати різні речі: 1) основний інгредієнт меню; 2) основну або
додаткову прикрасу інтер’єру; 3) просто улюбленого звіра номінатора. Зазвичай
такі назви приносять позитивні асоціації реципієнтам (якщо вони не вегани).

2.2.2.8. Ергоніми, мотивовані назвами, пов’язаними із мистецтвом:
1) загальні поняття (2):
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▫ кав’ярня «Штука»

(штука діал. «мистецтво»209, назва повністю

виправдовує себе – у закладі збиралась місцева творча богема – письменники,
поети, художники); ресторан «Music Lab» (music lab з англ. музична
лабораторія210, у закладі жодна секунда не минає без музики);

2) терміни художнього мистецтва (2):
▫ кав’ярня-музей «Фіксаж» (фіксаж – термін мистецтва, що означає
розчин, у якому промивають проявлену плівку для створення світлини211, у
закладі представлена колекція ретро фототехніки, яку збирали і створювали
близько 40 років); кав’ярня «Фреска» (фреска – це картина, що намальована
фарбами на свіжій (вологій) штукатурці), заклад прикрашений фресками XVIIIXIX сторіч212);

3) терміни музичного мистецтва (4):
▫ ресторан «Capriccio» (сapriccio з італ. капричо213, цей термін означає
можливість довільного темпу у музиці214, такого ж стилю дотримується заклад);
кав’ярня «Етюд» (етюд – це невеликий музичний твір віртуозного характер215,
недаремно у кав’ярні звучить жива інтерпретація класичних творів світових
класиків на скрипці); кафе «LV Cafe jazz club» (заклад, у якому можна почути
винятово джазову музику); ресторан «Гопак» (заклад спеціалізується на
українській кухні);
209
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4) стилі мистецтва (2):
▫ ресторан «Vintage Nouveau» (vintage nouveau з франц. Вінтажний
модерн216 заклад, де відбувається перепрочитання давніх рецептіх страв); дігерпаб «Underground» (лексема «андеґрауд» позначає і напрям у мистецтві,
зокрема музиці217, і місце пабу);
5) літературні терміни (1):
▫ піцерія «Kazzka» (заклад, що дарує атмосферу казки);

Отже, це назви, у яких закладена непрозора мотивація. Вона засновані на
вподобаннях та розумінні винятково номінаторів. Назви місять, з одного боку,
елемент загадковості та цікавості, а з іншого – пояснюють ідею та тематику
закладів. Зазвичай подібні назви вимагають додаткових пояснень. На нашу
думку, це «елітарні» ергоніми, тобто спрямовані не на усіх реципієнтів.

216
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Висновки до розділу 2
Закон України чітко пояснює, що таке заклад громадського харчування. У
цю категорію відносять усі кафе, їдальні, ресторани, закусочні тощо, тобто усі
ті місцини, де громадяни України можуть щось спожити. Чи не першим таким
закладом стало кафе «Кентавр», що у Львові.
Сьогодні сфера ринкових відносин зросла, відповідні збільшилась
кількість закладів громадського харчування. Більшість людей споживають їжу
за межами свого житла. Власники покладають тепер надію не лише на смак на
якість страви, а й на «бездоганну» назву, що вразить реципієнтів. Після того, як
ми провели детальний аналіз 400 ергонімів міста Львова, можемо окреслити
їхню мотиваційно-семантичну специфіку.
У результаті дослідження назв закладів громадського харчування
виявлено, що найбільшу частину ергонімів становлять ті найменування, що
мотивовані апелятивами. 36% назв займають ергоніми, що об’єднані поняттями
їжі та напоїв. Це зрозуміло, адже такі назви безпосередньо вказують на свого
гостя, тому що інформують про особливості кухні, основну страву чи то напій
закладу.
Значну частку (28%) займають ті ергоніми, що об’єднані пов’язані з
людиною, її побутом та підсвідомістю. Вони мають високий прагматичний
потенціал, бо апелюють до емоційного стану реципієнтів, використовуючи
певні лексеми, серед яких «білий», «золотий», «найкращий», «затишний»
Серед ергонімів, що мотивовані іншими видами онімів, здебільшого
використовують антропоніми (43%, з-посеред інших ергонімів, що мотивовані
власними назвами). Етнічна приналежність імени, ім’я власника закладу –
засоби впливу на реципієнтів. Тут можна простежити ґендерну обумовленість
назв. Адже серед ергонімів все ж найбільш поширеними є жіночі імена. Це
свідчить про те, що номінатори добре розуміють на тому, що львівський
менталітет, тобто любов до прекрасного, поціновування сімейного затишку та
звісно бажання смачно поїсти.
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Варто зазначити, що назв, які мають негативні конотації, в ергомініконі
міста Львів немає. Це й не дивно, адже мета номінатора не «залякати», а
«заманити» реципієнта.
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РОЗДІЛ 3
ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОЇ СТРУКТУРИ ЕРГОНІМІВ
Номінатори мають на меті здійснити вплив на реципієнтів для того, щоб
останні виконали дію – завітали у заклад. Для цього вони намагаються вигадати
оригінальну, а головне конкурентноспроможну назву, застосовуючи при цьому
різноманітні засоби: графічні, семантичні, стилістичні.
У своїх працях Ю. Дідур, Ю. Горожанов, Н. Хібеба досліджували
особливості структури ергонімів. Для того, щоб розмежувати структурні види
найменувань вони ділили їх за основними структурними моделями (відповідно
до

кількости

лексем)

на:

однокомпонентні,

двокомпонентні

та

багатокомпонентні. У магістерській роботі ми теж дотримуватимемось цієї
типології.
3. 1.1. Однокомпонентні ергоніми
Однокомпонентних ергонімів є найбільша кількість (46%). Це ідеальний
варіант номінації. Назва складається лише з одного слова. Такі найменування
завжди добре запам’ятовуються, легко передаються та відтворюються
реципієнтами.
Найчастіше

однокомпонентні

ергоніми

творяться

два

способами:

лексико-семантичним та морфоло-синтаксичним. Під час творення нових
найменувань лексико-семантичним способом завжди відбуваються процеси
онімізації, коли власна назва походить від загальної та трасонімізації, коли
власна назва походить від іншої власної назви. А вже вони, у свою чергу, як
зазначає Ю. Карпенко, реалізовуються різними способами словотвору218. Так,
наприклад, ергоніми, що утворилися шляхом онімізації можна поділити на
кілька тематичних груп, що позначають назви: ▫ іжі: продукти, страви (
218
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«Цвібак», «Борщ»); ▫ предметів посуду («Бідон», «Банка»); ▫ напоїв
(«Малинівка», «Самогонка»); ▫ локацій («Port», «Корзо»); ▫ типів закладів
(«Варенична», «Цукерня»); ▫ професій («Герольд», «Пекар»); ▫ флори та
фавни («Пінгвін», «Орхідея»). Цей перелік тематичних груп можна ще
продовжувати. Варто сказати, що велику кількість ергонімів, що утворені
шляхом онімізації, займають іншомовні назви.
Ергонімія міста Львова також багата на найменування, що утворилися
способом трансонімізації. Найпродуктивнішими є такі види онімів: топоніми
(«Босфор», «Єрусалим»), антропоніми («Атлас», «Вероніка»).
Зазвичай ці ергоніми мають прозору мотивацію, викликають позитивні
конотації, вказують на локацію або закладу, основну кухню або страву,
апелюють до емоцій реципієнтів. Однослівні

ергоніми

здебільшого

представлені:
1)


Іменниками:
Непохідними іменниками однини:

«Андерсен», «Aperitivo» (укр. аперитив), «Biscotti» (укр. печиво), «Budzzini»
(укр. Будзіні), «Cabinet» (укр. кабінет), «Capriccio» (капричо), «Сulinarium»
(укр. кухар), «Prostir» (укр. простір), «Punkt» (укр. пункт), «Saigon» (укр.
Сайґон), «Panorama» (укр. панорама), «Papi» (укр. дідусь), «Port» (укр. порт),
«Dublin» (укр. Дублін), «Fika» (укр. перерва), «Libraria» (укр. бібліотека),
«Ginger» (укр. інжир), «Brudershaft/Брудершафт», «KaVa» (укр. кава), «Мара»
(укр. мапа), «Mentol» (укр. ментол), «Mokka» (укр. мока), «MUSHLYA» (укр.
мушля), «Sowa» (укр. сова), «Split» (укр. спліт), «Terrazza» (укр. тераса),
«Антрекот», «Анхор», «Арагві», «Valentino» (укр. Валентино), «Zwin» (укр.
дзвін), «Атляс/Atlas», «Балатон», «Цукор», «Багратіоні», «Бахчисарай»,
«Крим», «Бідон», «Білка», «БУНТ», «Босфон», «Пекін», «Борщ», «Вероніка»,
«Веранда», «Гармата», «Вежа», «Гальба», «Вулик», «Герольд», «Гопак»,
«Ґвара», «Дзямдзя», «Династія», «Етюд», «Єрусалим», «Єреван», «Зорепад»,
«Ідеал», «Ідилія», «Капітал», «Кентавр», «Когут», «Комора», «Корзо»,
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«Краків», «Куфер», «Ксенія», «Мазох», «Варшава», «Штука», «Самарканд»,
«Шопен», «Човен», «Банка», «Меделін», «Орхідея», «П’ятниця», «Патріот»,
«Пінгвін», «Саквояж», «Сало», «Скіфія», «Сковорода», «Соус», «Стумарі»,
«Правда», «Тірамісу», «Тартак», «Фелічіта», «Феркель», «Фіксаж», «Фреска»,
«Цісар», «Цвібак»;


Непохідними іменниками множини:

«Faces» (укр. обличчя), «Ахалі» (укр. гості);


Похідними іменниками однини та множини (варто зазначити, що

афікси цих ергонімів не є ергонімітворними, найменування первинно є
результатом семантичного способу творення):
«Kavateria» (← від Kava, утв. суфіксальним способом творення, укр. каватеріа);
«Leo» (← від Leopolis, утв. безафіксним способом творення, укр. Лео);
«FRANKOPHILE» (← від Франко, утв. суфіксальним способом творення, укр.
франкофіл);
«Funclub» (← від fun та club, утв. словоскладанням творення, укр. фанклуб);
«Smakolyk» (← від смак, утв. суфіксальним способом творення, укр. смаколик);
«Underground» (← від under та ground, утв. словоскладанням творення, укр.
підземелля);
«Варка» (← від варити, утв. безафіксним способом творення);
«Варенична» (← від вареник, утв. суфіксальним способом творення);
«Вірменка» (← від вірмен, утв. суфіксальним способом творення);
«Греко» (← від Греція, утв. безафіксний способом творення);
«Корівка» (← від корова, утв. суфіксальним способом творення);
«Медівня» (← від мед, утв. суфіксальним способом творення);
«Криївка» (← від крити, утв. суфіксальним способом творення);
«Лігумінка» (← від лігуміна, утв. суфіксальним способом творення);
«Львів’янка» (← від Львів, утв. суфіксальним способом творення);
«Пивниця» (← від пиво, утв. суфіксальним способом творення);
«Містечко» (← від місто, утв. суфіксальним способом творення);
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«Млинець» (← від млин, утв. суфіксальним способом творення);
«Перлина» (← від перло, утв. суфіксальним способом творення);
«Писанка» (← від писати, утв. суфіксальним способом творення);
«Самогонка» (← від самогон, утв. суфіксальним способом творення);
«Сідло» (← від сідати, утв. суфіксальним способом творення);
«Фраєрка» (← від фраєр, утв. суфіксальним способом творення);
«Пекар» (← від пекти, утв. безафіксним способом творення);
«Анчоусна» (← від прикметника анчоусна, утв. морфолого-синтаксичного
способу творення);
«Арсенальська» (← від прикметника арсенальна, утв. морфолого-синтаксичного
способу творення);
«Живий» (← від прикметника живий, утв. морфолого-синтаксичного способу
творення);
«Шкоцька» (← від прикметника шкоцька, утв. морфолого-синтаксичного
способу творення);
«Старгород» (← від старий город, утв. лексико-синтаксичним способом
творення);
«MolodoZeleno» (← від molodo та zeleno, утв. словоскладанням, укр. молодо
зелено);
«Супкультура» (← від супова культура, утв. лексико-синтаксичним способом
творення);
«Братиська» (← від брати, утв. суфіксальним способом творення);
2)

Прикметниками:

«Brown» (укр. коричневий), Green (укр. зелений).
3)

Дієсловами наказового способу:

«Vzhar» (укр. вжар), «Не мамкай».
4)

Числівниками:

«№44», «Seven».
5)

Вигуками:
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«Om nom nom», «Му-му».
Можна зробити висновок, що однокомпонентних ергонімів багато, бо
номінатори надають їм перевагу через економію місця та тексту. Такі назви не
містять зайвих компонентів та інформації. Однак власники закладів частіше
обирають

такі

найменування,

що

привертають

увагу

споживача

та

зацікавлюють його (ергоніми, виражені іменниками), аніж такі, що вказують на
ознаку товару (ергоніми, виражені прикметниками).

3.1.2. Двокомпонентні ергоніми
Двокомпонентних ергонімів є достатньо багато (42%). Вони утворені
внаслідок синтаксичної номінаціїї. Такі назви навіть можна трактувати як
однокомпонентні, адже вони пояснюють одну лексему та реалію життя,
одночасно вказуючи на її ознаки з різних боків. Таким чином можна вказати на
основний елемент закладу та (або) його доповнення чи ознаку. Номінатори
дедалі частіше використовують такі ергоніми. Серед них можна виокремити
функціонування певних структурних моделей, а саме:
1) іменник + іменник:
«Celentano Ristorante»

(укр. ресторан Челентано), «Coffee Lab»

(укр.

лабораторія кави), «Doctor Faust» (укр. доктор Фауст), «Domino’s Pizza» (укр.
піца доміно), «Druzi Cafe» (укр. друзі кафе), «Emma Bakery» (укр. пекарня
Емми), «Glory Café» (укр. кафе слави), «Selfie Coffеe» (укр. селфі кава),
«Tante Sophie» (укр. тітка Софі), «Tamash Kebab» (укр. Тамаш кебаб), «Mons
Pius» (укр. монс піус), «Vinoteca Praha» (укр. винотека Прага), «Winston
Churchill» (укр. Вінстон Черчиль), «Opera Underground» (укр. підземелля
опери), «Галерея рицарів», «Культ Хліба», «Штрудель хауз», «Палярня
Чехович», «Ресторація Бачевських», «Світ кави», «Трапезна ідей», «Фляшка
Кляйна»;
2) прикметник + іменник:
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«Beer Stone» (укр. пивний камінь), «Black Honey» (укр. чорний мед), «Black
Цукор» (укр. чорний), «Black Coffe» (укр. чорна кава), «Burger Joint» (укр.
спільний бургер), «Cat Cafe» (укр. котяче кафе), «Cheese Bakery» (укр. сирна
пекарня), «Dolce Vita» (укр. солодке життя), «Drunken duck» (укр. п’яна качка),
«Epic Cheeseburger» (укр. епічний чизбургер), «Great Wall» (укр. Велика стіна),
«Hot Cafe» (укр. гаряче кафе), «Italian Bakery» (укр. італійська пекарня), «Red
Цукор» (укр. червоний), «Royal Punch» (укр. королівський пунш), «Urban
Coffeе» (укр. міська кава), «Vintage Nouveau» (укр. вінтажний модерн), «Yellow
Цукор»

(укр.

жовтий),

«Альтернативна

кава»,

«Бабусині

палюшки»,

«Балканський дворик», «Балувана Галя», «Бандерівська пательня», «Біла кава»,
«Білий лось», «Вабі сабі» (укр. невловима краса), «Галерея лицарів», «Веселий
Роджер», «Велика тарілка», «Віденська кав’ярня», «Гасова лямпа», «Голодний
Микола», «Горіховий дім», «Добрий друг», «Зелений змій», «Золотий дукат»,
«Green garden», «Кримська перепічка», «Львівська пекарня», «Львівський
потяг», «Львівські коноплі», «Львівські млинці», «Язиката теща», «Янтик
кримський», «Чорний кіт», «Чесне м’ясо», «Чарівний ліхтар», «Залізна шапка»,
«Чесне м’ясо», «Чарівний ліхтар», «Матусині вареники», «Медова печера»,
«Перша кляса», «Пивний сад», «Підпільний Кіндрат», «Пузата

хата»,

«Солодка скриня», «Старий замок», «Старий квартал», «Солодка скриня»,
«Старий замок», «Старий квартал», «Старий рояль», «Старі мури», «Теплий
п’єц», «Українське подвір’я», «Українські страви», «Франкова кузня»;
3) Займенник + іменник:
«Mon Chef» (укр. мій шеф), «Щось цікаве»;
4) Числівник + іменник:
Порядковий числівник + іменник: «5-те підземелля», «Перша ліпша»,
«Перша кляса», «7 небо»;
Кількісний числівник + іменник: «12 Steps» (укр. кроків), «Аtelier 19»
(ательє), «Cafe 1» (укр. кафе), «Garage 04» (укр. гараж), «Квартира №35», «4
чебуреки», «Три оскари»;
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5) Числівник + прикметник:
«Галицька, 4»
6) Прийменник + іменник:
«Біля Діани», «Біля шпиталю», «На бамбетлі», «На мангал», «На озері», «На
розі», «Під дубом», «Під Арсеналом», «Під клепсидрою»;
7) Прийменник + прикметник:
«На Шевській»;
7) Артикль + іменник:
«De luxe» (укр. розкіш), «L`Apero» (укр. аперитив), «L’Affinage» (укр. мрія), «La
Créperie» (укр. млинцева), «La Famiglia» (укр. сім’я), «The Cult» (укр. культ),
«The Mexican» (укр. мексиканець), «The Room» (укр. кімната), «The Гриль»,
«The М’ясо», «La п’єц».
7) Вигук + іменник:
«Ciao Bella» (укр. до побачення, Белло), «Scusi Suzi» (укр. вибач, Сюзі),
«Бонжорно, Сихів».
Частка двокомпонентних ергонімів становить 42% (див. додаток №2).
Такі назви містять одну головну лексему, що пояснює основне поняття та
залежну, що виступає доповненням першою. Вони є менш популярними, тому
що не скорочуються в неофіційному мовленні і важче запам’ятовуються.

3.1.3. Багатокомпонентні ергоніми
Багатокомпонентні

ергоніми

презентовані

реченнями

різних

конструкцій. Часто тільки такі назви можуть донести найбільше інформації, але
їх кількісно менше, ніж інших (24%). Та ба більше, такий «широкий» ергонім
під час розмови реципієнти можуть скорочувати для зручності вживання. Серед
багатокомпонентних ергонімів виділяємо такі типи структур:
1)

Прикметник + іменник + іменник:
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«Biblioteka Bar Lviv» (укр. львівська бібліотека-бар), «Cannoli Wine Club» (укр.
канолі винний клуб), «Grand Cafe Leopolis» (укр. велике кафе Львова), «Late
Breakfast Club» (укр. клуб пізнього сніданку), «Ice roll cafe» (укр. крижаний
рулет кафе), «Mood Street Food» (укр. настрій вуличної їжі), «Львівська
копальня кави», «Львівська майстерня шоколаду», «Львівська мануфактура
кави»;
2) Іменник + іменник + іменник:
«Marevo Craft&Organic» (укр. марево ремесло органіка), «Юшка Шніцель Бар»;
3) Прикметник + прийменник + іменник: «Lemberg Craft Res» (укр.
львівський крафтовий ресторан), «Bubble Waffle Lviv» (укр. львівські
бульбашкові вафлі), «Turkish House Lviv» (укр. львівський турецький будинок),
«Дуже висока кухня»;
4) Іменник + прийменник + іменник:
«Кава на шпацер», «Млинці на молоці»;
5) Іменник + дієслово + іменник:
«Dogs Like Duck» (укр. собаки люблять качок);
6) Прийменник + прикметник + іменник:
«Під золотою розою», «Під золотою зіркою», «Під синьою пляшкою»;
7) Іменник + прийменик + прикметник:
«Пошта на Друкарській»;
8) Іменник + іменник + сполучник + іменник:
«Пара булок і компот»;
9) Прикметник + прикметник + прикметник + іменник + іменник +
сполучник + іменник:
«Перша львівська грилева ресторація м’яса та справедливости»;
Багатокомпонентні ергоніми становлять лише 24% проаналізованих назв.
Такі найменування мають здатність передати ускладнену ознаку закладу,
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вказують на

додаткові характеристики (здебільшого кілька особливостей).

Ергоніми доносять повідомлення різного типу: основні страви, напої / тип
закладу / особливості кухні / розташування закладу. Найчастістіше «роль
додаткової інформації виконує топонім Львів.
У

випадку

використання

багатокомпонентної

назви

збільшується

потенціал асоціацій реципієнтів, з одного боку, однак, з іншого – зменшується
враження через занадто велику довжину оніма. Багатокомпонентні ергоніми
послаблені рекламної функції, а це значно ускладнює формулювання і слоганів
відповідних виробників, і ергонімів.

3.1.4. Ергоніми, утворені за допомогою абревіатур
Ергоніми, що мають вигляд абревіатур, почали використовувати
останніми десятиліттями. Абревіатури –

це специфічні утворення, що

складаються з окремих букв або звуків найважливіших слів повної назви. Такі
найменування за змістом наповнені найбільше, адже можуть пояснити і місце
знаходження об’єкта, і характерні ознаки закладу, і основні страви, що готують
у ньому. Проте за формою абревіатури є найменшими.
1) Ініціальні (перші літери слів):
«МВФ» (міжнародний вареничний фонд);
«KFC» (Kentucky Fried Chicken);
2) Змішані абревіатури:
«36 По» (← 36 - номер вулиці, перші дві літери прізвища власника закладу
Понятовського);
«HR Кав’ярня» (← перші літери слів human resources);
«Шампанерія Х & Х» (← перші літери хачапурі та ход-дог)
«ДС Бістро» (← перші літери слів дешево та смачно);
«Квіткава» (← від квіткова кава);
«Кебабця» (← від кебаб та бабця);
«ЦК Локаль» (← перші літери слів цісарська кав’ярня);
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«Vega.room» (← від vegan room);
«StreetV» (← від street Vасильківська);
«Арома Кава» (від ароматна кава);
Як запевняє О. Белей, використання абревіатур вказує на не зовсім
хороший рівень обізнаності мовної культури номінаторів, тим паче, що такі
ергоніми «зумовлюють чимало незручностей»219. Кожен елемент абревіатур
містить

додаткову

інформацію

про

заклад.

Складові

компоненти

характеризують місце розташування (якщо це цифра, то номер вулиці), вид
послуг, особливості кухні. Часто прихований зміст абревіатур пов’язаний із
символічністю, тому його важко розшифрувати. Назва містить непрозору
мотивацію.
3.1.5. Ергоніми, утворені за допомогою мовної гри
Мовна гра – це своєрідне маніпулювання мовою, що має на меті створити
щось незвичайне, таке, чого раніше не було. Мовна гра простежується на всіх
рівнях мови. Неправильність написання, інверсія, перифраз, додаткові знаки

–

засоби мовної гри. Зазвичай реципієнтів заманюють милим звучанням назви та
естетичним виглядом слова. На письмі мовну гру забезпечують ряд певних
засобів, а саме:
1) Контамінація, тобто створення нового слова внаслідок сполучення
двох схожих слів220:
«Кебабця» (← від кебаб та бабця);
2) Застосування метатези (перестановки звуків або складів у слові):
«SanCrua» (← від crua + san);

219

Белей О. О. Сучасна українська ергонімія: власні назви підприємств Закарпаття : [монографія] / Олег

Омелянович Белей. — Ужгород : Закарпаття, 1999.
220
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Тимчук О. Т. Семантико-стилістичне явище гри слів в українській мові : автореф. дис... канд. філол. наук:

10.02.01 / НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні / О. Т. Тимчук. – К., 2003. – С. 7.
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3) Використання англійського знака «&», що означає українською
«і»:
«PRSCCO & PZZA» (укр. просеко і піца), «Beans & Greens» (укр. боби і зелень),
«Fellner & Helmer» (укр. Фермер і Хелмер), «Meat&Burger» (укр. м’ясо і
бургер), «Крем&Джем», «LE KAFKA & KANAPKA BAR» (укр. Кафка і канапка),
«Food & Good» (укр. їжа і добро), «Шампанерія Х & Х».
4) Використання великих літер:
«LE KAFKA & KANAPKA BAR», «PRSCCO & PZZA», «FRANKOPHILE»,
«MolodoZeleno», «KaVa», «MUSHLYA»;
5) Застосування какофонії, тобто негармонійного поєднання звуків, що
«болісно вражає слух»221:
«PRSCCO & PZZA» (← від Prosecco & Pizza, укр. просеко та піца);
«SDV» (← від Сєдова);
6) Використання асонансу, підсилення милозвучності повторенням
голосних звуків:
«Beans & Greens», «Fellner & Helmer», «Крем&Джем», «LE KAFKA &
KANAPKA BAR», «Food & Good»; «MolodoZeleno» (укр. молодо зелено), «Арома
кава»;
7) Помилкове оформлення акроніма «ua»:
«Франс.уа» (латинська графіка слів «France» змінена на «франс», «ua» на
проторічну вимову «уа»);
У результаті дослідження ергонімів, що створені мовною грою, можна
зробити висновок, що гра слів – найкраща реалізація атракційної функції.
Свідоме порушення мовних канонів призводить до найкращого підсилення
реклами. Ми вважаємо, що це лише початок «лінгвокреативності» неймерів.
Надалі число таких ергонімів збільшуватиметься.

221

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. – К.: Наукова

думка, 1970-1980. – Т. 4. – С. 73.
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3. 2. Ергоніми іншомовного походження
На

процеси

найменування

ХХ

сторіччя

зазвичай

впливають

позалінгвальні, а інколи і невербальні чинники: суб’єктивні думки, особливості
вподобань, рівень обізнаності реципієнтів, розвиток культури, зокрема мовної,
модернізація технічних засобів, якість реклами, історичні події не тільки
минулого, а й сьогодення (зона АТО, анекція Криму), вступ України в ЄС,
поширення COVID-19. Сьогодні помітною є тенденція до створення ергонімів
іншими мовами. Такий процес М. Романюк називає вестернізацією222.
З лінгвістичного погляду варто зосередити увагу на вивченні та аналіз
умов, процесів творення та системи використання іншомовних засобів в
ергонімії. Іншомовні ергоніми спрямовані на виконання одразу обох функцій:
ідентифікаційної та рекламної. Особливости рекламної ролі ергонімів
спричинюють кілька факторів (чи то окремо, чи то воднчас): апелювання до
емоцій та навіть душі реципієнта, підвищена ідентифікація та диференціація,
престиж тієї країни, мовою якої звучить найменування. Більшості реципієнтів
властиво «вестись» на авторитет та певний усталений імідж чи то чужого, чи то
західного, або ж просто неукраїнського.
Проте варто і згадати таких відвідувачів, що обирають іншомовні назви
через інші причини. Вони, наприклад, могли колись проживати у тій країні,
мати родичів звідти або захоплюватись культурою тієї держави чи то просто
цікавитись нею.
Будь-який натяк на кооперацію із закордонними фірмами, вказує одразу
на добротність, винятковість товарів та послуг, що пропонує той чи інший
заклад громадського харчування. Н. М. Лєсовець стверджує, що можна
говорити одразу про дві основні причини такої популярности використання
іншомовних слів у процесі номінації закладів: «перша причина, що створює
активне залучення у сферу сучасної ергономінації іншомовних лексем – це
співпраця вітчизняних виробників із закордонними. Друга причина
222

–

утворення

Романюк М. Вестернізуємося? (про ономастичну моду) / М. Романюк // Урок української. – 2003. – №11 – 12.
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нових ергонімів – іншомовних лексем, що транслітеруються українською чи то
російською графікою»223.
Крім питомих українських слів, серед львівських кав’ярень побутують
запозичення із різних мов, зокрема з:
1. Англійської: «Americano», «Beans & Greens», «BeerStone», «Black
Coffe», «Black Honey, «Brown», «Bubble Waffle Lviv», «Burger Joint», «Cabinet»,
«Cafe 1», «Cannoli Wine Club», «Cat Cafe», «Cheese Bakery», «Coffee Lab»,
«Coffeeshop Company», «Craft&Kumpel», «Daily Dose Of mmm», «Diner», «Dogs
Like Ducks», «Domino’s Pizza», «Emma Bakery», «Epic Cheeseburger», «Faces»,
«Flashback Lounge&Bar», «Food & Good», «Funclub», «Garage 04», «Ginger»,
«Glory Cafe», «Grand Cafe Leopolis», «Great Wall», «Green», «Hot Cafe»,
«Icerollcafe», «Italian Bakery», «KFC», «Late Breakfast Club», «Lemberg Craft
Res», «LV Cafe jazz club», «McDonald's», «Meat&Burger», «Mood Street Food»,
«Music Lab», «Opera Underground», «Rocket Espresso», «Royal Punch», «Selfie
Coffеe», «StreetV», «The Cult», «The Mexican», «The Room», «True Burger Bar»,
«Vega.room», «Turkish House Lviv», «Underground», «Urban Coffeе», «Winston
Churchill», «Drunken duck».
Серед ергонімів найбільша кількість саме англійських запозичень (64%),
які найшвидше адаптовуються до фонемної та морфемної структур української
мови. Як стверджує Є. Жетельська-Фелешко, процес англізації власних назв
виник ще у ХХ сторіччі, коли розпочався пострадянський період224.
Відбувалось це задля конкретизації інформації про власника та тип закладу.
Сьогодні можна стрверджувати те, що використання англіцизмів – це одна із
найпотужніших реклам.
2. Французької: «Atelier 19», «Baguette», «De luxe», «Delicateka»,
«L’Apero», «L’Affinage», «L’amour de trois», «La Créperie», «Lviv Croissants»,
«Mon Chef», «Papi», «Tante Sophie», «Vintage Nouveau».
223

Лєсовець Н. М. Засоби реалізації рекламної функції ергонімів / Н. М. Лєсовець // Лінгвістика: збірник

наукових праць. – Луганськ: Альма-матер, 2008. – № 1 (13). – с. 31-36.
224

Rzetelska-Felezko E. Praskie nazwy firmowe // Onomastické práce IV. – Swazek 4. – Sborník rozprav ksemdesátým

narozeninám univ. Prof. Ph. Dr. Ivana Lutterera, CSC. – Ustav pro jazikcéskýavćr Praha, 2000. – S. 425.
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Запозичення з французької мови є другими за поширеністю після
англійських (13%); це можна пояснити, по-перше, милозвучністю французької
мови, що сприяє більшій фонетичній естетиці та привабливості таких ергонімів,
і по-друге, поширеністю французької мови у світі. Н. Кутуза стверджує, що
«використання екзотизмів у структурі ергонімів «провокує» конотацію на
лексико-семантичному (запозичення) і фонетичному рівні через виразно
іншомовне експресивне звучання»225. Іншомовні ергоніми впливають на
людську підсвідомість, утворюючи позитивне враження закладу, навіть, якщо
реципієнт його ще не відвідав.
3. Італійської: «Aperitivo», «Biscotti», «Capriccio», «Ciao Bella», «Da
Vinci», «Dolce Vita», «La Famiglia», «Mokka», «Scusi Suzi», «Terrazza»,
«Valentino».
4. Іспанської: «Que pasa», «T.G.Amigos».
5. Німецької: «Brudershaft/Брудершафт».
6. Латинської: «Culinarium», «Libraria», «Mons Pius», «Via Regia»
7. Шведської: «Fica».
8. Китайської: «JIN».
9. Чеської: «Vinoteca Praha».
Запозичення з італійської, іспанської, німецької, латинської, шведської,
китайської, чеської мов трапляються не часто. Варто зазначити, що немає
жодного запозичення з російської мови. Причиною цього, мабуть, є негативне
ставлення українців до Росії та її жителів. Сталось це через напружену
військову ситуацію у східній Україні.
Трапляються й такі випадки, що українські назви закладів громадського
харчування транслітеровані латиною: «Agrus», «Biblioteka Bar Lviv», «Druzi
Cafe», «FRANKOPHILE», «KaVa», «Kazzka», «Kavateria», «LE KAFKA &

225

Кутуза Н. В. Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м. Одеси) : дис. … канд.

філол. наук : 10.02.01 / Наталя Валеріївна Кутуза. – Одеса, 2003. – С. 153-154.
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KANAPKA BAR», «Marusя», «Mentol», «MolodoZeleno», «MUSHLYA», «Om nom
nom», «Prostir», «Port», «Punkt», «Re:Bro», «Salalat», «Smakolyk», «Sowa»,
«Split», «Vzhar», «Zwin».
Такі ергоніми, безумовно, посилюють упізнаваність та популярність
закладу реципієнтами. Саме вони дають непоганий прибуток власникам.
Можливо, з одного боку, це свідчить про винахідливість номінаторів та ще
один прийом застосування мовної гри, проте з іншого боку, утворювали складні
слова, що стають важкими до прочитання.
Часто

трапляється

таке,

що

іншомовні

назви

транслітеровані

кирилицею: «Амічі», «Бонжорно, Сихів», «Вабі сабі», «Інтемпо», «Купіца»,
«Стумарі», «Фелічіта». Це специфічна риса ергонімів. Можливо такі ергоніми
були важкими до прочитання «несвоїми» буквами, тому номінатори
застосовують транслітерацію. У цьому випадку назви працюють, як основний
фактор активізації уваги реципієнта. Номінатори, використовуючи такі
найменування, не «відкидають» українськості закладу, проте підкреслюють
його престиж та статус.
Щодня все важче і важче вразити реципієнтів, тому номінатори вдаються
до всіх способів та застосовують усі засоби, щоби створити найкращий ергонім.
Останнім часом в ергоміконі міста Львова з’явились назви, що:
1) поєднують у собі слова самостійних частин двох мов (обов’язково
української та будь-якої іншої): «Black Цукор», «Yellow Цукор», «Red
Цукор», «Marevo Craft&Organic»;
2) поєднують у собі іншомовний артикль та українське слово самостійної
частини мови: «The М’ясо», «The Гриль», «La п’єц», «Фрі Housе».
На нашу думку, найближчим роками цей міжмовний контраст стане
типовим явищем для творення ергонімінікону Львова. Мета застосування цього
прийому – посилити позитивну конотацію, підвищити престиж та статусність
закладу громадського харчування.
Останнім часом номінатори все більше та більше використовують
іноземні слова на позначення українських кафе. Така тенденція пояснюється:
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1)

високим ступенем інтернаціоналізації ергонімів, що своєю чергою

зумовлює глобальний характер ринкової економіки і намагання створити такі
назви, що будуть зрозумілими для людей різних культур;
2)

наданням переваги іншомовним ергонімам, насамперед через

престижність. Тут спрацьовує стереотип, що «чуже (закордонне) краще, ніж
своє».
Місто Львів через свою локацію знаходиться у тісній співпраці із
закордонними, зокрема західними, представниками провідних компаній світу.
Саме ідеальність, успішність та якість іноземного – основні мотиватори для
номінаторів.
Відповідно до такого різноманіття номінацій, що містять іноземний
компонет, зроблено діаграму з відсотковим співвідношенням переважання тієї
чи іншою іноземної мови (див. додаток №2).
Хочеться наголосити, що Конституція України стверджує, що наша
державна мова лише українська, проте з невідомої нам причини власники кафе,
ресторанів, вважають, що коли дають своєму закладу іншомовну назву, то це
буде «краще». Варто сказати і те, що все ж частка власне українських назв
велика порівняно з англійськими, французькими запозиченнями (див. додаток
№2).
Реципієнт з-поміж усього обирає лише гідні номінації. Власник
намагається наповнити ергоніми екзотичністю, щоби привернути увагу, якщо
не усіх, то хоча б кількох відвідувачів, проте і це не завжди вдається.
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Висновки до розділу 3
Дослідивши особливості зовнішньої структури ергонімів, їх можна
поділити на кілька типів (відповідно до кількости лексем): однокомпонентні,
двокомпонентні та багатокомпонентні. Такого ж розмежування дотримувалися
Ю. Дідур, Ю. Горожанов, Н. Хібеба.
Серед зазначених типів превалює число однокомпонентних ергонімів
(46%), тому саме вони легкі у відтворенні та запам’ятовуванні. Такі ергоніми
утворені шляхом онімізації (у них виокремлюються кілька тематичних груп:
іжа, напої, посуд, флора та фавна тощо) та трансонімізації (топонімів,
антропонімів).
Однокомпонентні ергоніми представлені різними частинами мови: іменниками,
прикметниками, дієсловами, числівниками та навіть вигуками.
Фукціонування

та

висока

поширеність

двокомпонених

ергонімів

ергонімів виправдана вибором реципієнтів. Серед таких назв найпоширеніші
наступні структурні моделі: прикметник + іменник (54%), іменник + іменник
(17%). Зазвичай це узгоджені або неузгодженні означення.
Вживання багатокомпонентних ергонімів є неоднозначним. Номінатори
мають здатність донести усе, що їм заманеться, проте реципієнти зам’ятають
далеко не всі деталі.
Аналіз графічного оформлення показав, що помінатори вдаються до усіх
можливих засобів мовної гри, шоб охопити більший сегмент відвідувачів.
Використання

великих

літер,

асонансу,

англійського

знака

«&»

–

найпопулярніші способи реалізації мовної гри.
Запозичення назв з інших мов має місце у сучасному ергоніміконі.
Англіцизми займають чільне місце і становлять 64% усіх назв. Менше
трапляться запозичення з французької (13%) та італійської (12%) мов.
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ВИСНОВКИ
У результаті дослідження дійшли таких висновків та узагальнень:
1.

Ергоніми – це назви підприємств та закладів різних функціональних

профілів, а ергонімія – сукупність усіх назв об’єктів ділового спрямування (за
аналогією з давно існуючими термінами ойконімія, топонімія та ін); ергоніміка
– наука, що вивчає ергоніми, їхні процеси зародження, побутування та
поширення.
2.

Ергоніми – це особливий та невід’ємний компонент онімної лексики.

Вони є різноманітними складниками в українському мовленні: літературному,
рекламному та народно-побутовому та займають значний сегмент міста Львова.
Зазвичай ономасти оперують трьома основними термінами: 1) «ергонім»; 2)
«ергонімія»; 3) «ергоніміка» (А. Безпалова, Ю. Деремеда, Г. Зимовець, М.
Цілина, М. Шимкевич).
3.

Термінологічний апарат ономастики навіть на сучасному етапі ще до

кінця не сформований, саме через цей факт є потреба в уточненні дефініції
ергоніма. Утворені синоніми, чи то абсолютні, чи ні, спричиняють певний
дисонанс у вивченні ергоніміки. Кожен науковець доводить існування своєї
думки та намагається ввести в обіг власний термін, наприклад: «ергоурбонім»
(Р. Козлов), «комерційний ергонім» (М. Шимкевич), «ктематонім» (А.
Василевський),

«мікротопонім»

(Л.

Щетинін),

«назва

комерційного

підприємства» (Д. Яловець-Коновалова), «слова на вивісках» (Б Бучкіна) і т.д.
3.

Ергонімія має низку властивих тільки їй ролей. Основні функції –

номінативна

(виділення

об’єкта,

містить

кожна

назва;

«Atelier

19»);

інформативна (повідомляє про локацію закладу, рідше про основний продукт
продажу; «Bubble Waffle Lviv»); рекламна («ключик», що засобами мовної гри,
реалізовує маніпулятивний вплив на споживача; «МаМаSha»); атракційна
(привертає увагу максимальної кількости реципієнтів; «Франс. Уа»).
Крім основних функцій, варто виокремити й кілька допоміжних, а саме:
естетичну (назва мала б викликати позитивні асоціації; «Теплий п’єц»),

95

меморіальну (відображає імена засновників; «Шекспір»), фатичну (сприяє
встановленню контакту між закладом та споживачем «Амічі») та багато інших.
Називна та інформативна функції – пріоритетні для споживача та основні
для неймерів. Тому є очевидною причина кількости саме інформативних
ергонімів. Часто номінатори намаються створити таку назву, що виконуватиме
одночасно кілька ролей.
4.

Індустрія

харчування

в

Україні,

зокрема

у

Львові,

інтенсивно

розвивається. Заклади змагаються між собою за споживачів. Більшість людей
віддає перевагу харчуватися не вдома. Перше, на що вони звертають увагу,
коли обирають заклад – найменування.
5.

До аналізу залучено 400 ергонімів міста Львова. Однією зі специфічних

рис є унікальність їхнього творення.
6.

Матеріалом для мотивації ергонімів можуть слугувати інші типи онімів:

топоніми («Крим»), урбаноніми («Арсенальська»), гідронімами («Анхор»),
антропоніми («Ксенія») тощо. Кількість ергонімів, що утворилась таким чином
становить 27% усіх назв. З-посеред цієї групи варто виділити антропоніми,
адже вони були найбільш продуктивними у процесі номінації закладів. Тут
можна простежити ґендерну обумовленість назв. Адже серед ергонімів все ж
найбільш поширеними є жіночі імена.
7.

Ергоніми, що мотивовані апелятивами ставлять найбільшу частину (73%

усіх назв). Серед цих найменувань можна виокремити кілька основних
тематичних груп: ▫ їжа («Цвібак»; 26%); ▫ напої («Малинівка»; 10%); ▫ місце
(«Port»; 19%); ▫ число («Seven»; 1%); ▫ колір («Green»; 3%); ▫ людина
(«Братиська» ;28%); ▫ флора та фавна («Ципа»; 9%); ▫ мистецтво («Штука»;
4%).
8.

Дослідивши особливості зовнішньої структури ергонімів, їх можна

поділити на кілька типів (відповідно до кількости лексем): однослівні («Атлас»,
«Тірамісу») – 46%, двослівні («Світ кави», «Солодка скриня») – 42%,
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багатослівні ергоніми («Львівська копальня кави») – 24%, абревіатури
(«МВФ»), що становлять меншу частину – 4%.
9.

Однокомпонентні

ергоніми,

утворені

шляхом

онімізації

та

трансонімізації, здебільшого представлені іменниками («Мазурек»; 94% від усіх
однокомпонентних), прикметниками («Живий»; 1,5%), дієсловами («Vzhar»;
1,5%), числівниками («Seven»; 1,5%), вигуками («Му-му»; 1,5%).
10.

Серед двокомпонентних ергонімів найчастіше функціонують такі

структурні моделі: іменник + іменник («Палярня Чехович»; 17%); іменник +
числівник («2 Cups»; 9 %); прикметник + іменник («Urban Coffee»; 54%);
займенник + іменник: («i Coffee»; 1,5%); прийменник + іменник («Біля Діани»;
7%).
11.

Багатокомпонентні

ергоніми

презентовані

реченнями

різних

конструкцій: прикметник + 2 іменники («Львівська копальня кави»; 37,5%),
іменник + прийменник + іменник («Кава на шпацер»; 17%).
12.

Ергоніми, що мають вигляд абревіатур, не мають високого рівня

популярности у Львові. Зазвичай, це презентатори змішаних («36 По») та
ініціальних («МВФ») абревіатур.
13. Номінатори, що застосовують при називанні об’єкта засоби мовної гри,
безумовно,

не

помиляються.

Використовуючи

лише

великі

літери

(«MUSHLYA»), асонанс («MolodoZeleno»), какофонію («PRSCCO & PZZA»)
англійський знак «&» («Meat&Burger») у найменуваннях, називачі охоплюють
значний сегмент реципієнтів.
14.

Дослідження показало, що у сучасній ергонімії Львова досить помітна

тенденція до творення власних назв, запозичуючи іншомовні лексеми (23%) та
використовуючи латинську графіку (6%).

Серед найменувань переважають

слова з англійської мови (64% усіх запозичень), з французької мови є другими
за поширеністю (13%). Причиною цьому є вступ України в ЄС, бажання
українців експлуатувати іноземне, інтернаціоналізація.
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15.

Важко відповісти на запитання, який «тип» ергонімів кращий. Кожна

назва унікальною по-своєму та віднайде свого споживача. На нашу думку,
пріоритетність саме однокомпонентних ергонімів, мотивованих апелятивами,
зумовлена

винятково

прагматичними

чинниками:

номінатори

прагнуть

створити таку назву, яка б легко запам’ятовувалася та мала прозорий зміст.
Проте меж досконолости немає, а сила ергоніма проявляється у його
«невторності».
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ДОДАТОК №1
Перелік досліджених ергонімів
№ Назва заклада

Адреса

Тип

1.

12 Steps

вул. Яна Жижки, 2

Коктейль-бар

2.

2 Cups

вул. Зелена, 42

Кав’ярня

3.

36 По

пл. Ринок, 36

Ресторан

4.

5-те підземелля

пл. Ринок, 5

Ресторан

5.

7 небо

вул. В. Великого, 3Б

Ресторан

6.

Agrus

вул. К. Рилєєва, 12

Кав’ярнякондирерська

7.

Americano

О. Ресторан-кафе

вул.
Нижанківського, 4

8.

Aperitivo

вул. І. Федорова, 2

9.

Atelier 19

вул.

Аперитив-бар

Староєврейська, Піца-бар

19
10.

Baguette

вул.

Генерала Ресторан-

Чупринки, 68

кондитерська

11.

Bar B.Q.

пр-т Свободи, 1/3,

Ресторан

12.

Beans & Greens

вул. М. Коперника, 3

Ресторан

13.

BeerStone

вул. Пекарська, 34

Паб

14.

Biblioteka Bar Lviv

вул. Замарстинівська, 4 Кальян-бар

15.

Bierlin Lemberg

вул. М. Чайковського, Паб
18
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16.

Biscotti

пр-т В. Чорновола, 16- КондитерськаА

пекарня
Ресторан

17.

Black Coffe

пл. Ринок, 30

18.

Black Coffe

вул. Січових Стрільців, Кав’ярня
3

19.

Black Honey

вул. Галицька, 20

Кав’ярня

20.

Black Цукор

проїзд Крива Липа, 3

Ресторан

21.

Brown

вул.

Кульпарківська, Кав’ярня

226 А
22.

Brudershaft/Брудершафт вул. Вірменська, 16

Ресторан

23.

Bubble Waffle Lviv

вул. Театральна, 20

Кафе

24.

Budzzini

вул. П. Дорошенка, 8

Ресторан

25.

Burger Joint

вул.

Староєврейська, Бургерна

26
26.

Cabinet

вул. В. Винниченка, 12

Кафечитальня

27.

Cafe 1

пл. Катедральна, 5

Винотека

28.

Cannoli Wine Club

вул. І. Федорова, 12

Бар

29.

Capriccio

проїзд Крива Липа, 9

Ресторан

30.

Cartel Restaurant

вул. Б. Хмельницького, Ресторан
140

31.

Cat Cafe

пл.

Генерала Зоокав’ярня

Григоренка, 1А
32.

Celentano Ristorante

пл. Ринок, 21

Ресторан-
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піцерія
33.

Cheese Bakery

вул. Джерельна, 30

Кафекондитерська

34.

Ciao Bella

вул. Т. Шевченка, 41А

Ресторан

35.

Coffee Lab

вул. Руська, 12

Кав’ярня

36.

CoffeeBurg

вул. Чернівецька, 11

Кав’ярнябургер-бар

37.

Coffeeshop Company

пл. Соборна, 2

Кав’ярня

38.

Cosa Nostra

вул. Краківська, 5

Ресторан

39.

Craft&Kumpel

пл. Ринок, 18

Гастропаб

40.

Culinarium

вул. Старознесенська, Ресторан
70

41.

Da Vinci

пр-т Свободи, 22

Ресторан

42.

Daily Dose Of mmm

вул. Героїв УПА, 73

Гастропаб

43.

De luxe

вул. В. Великого, 2

Ресторан

44.

Delicateka

вул. Друкарська, 11

Ресторан

45.

Diner

вул. Зелена, 14

Ресторан

46.

Doctor Faust

вул. Вірменська, 14

Ресторан

47.

Dogs Like Ducks

вул. Павла Ковжуна, 6

Ресторан

48.

Dolce Vita

вул. Краківська, 5

Ресторан

49.

Dominicanes

вул. Музейна, 1

Кав’ярня

50.

Domino’s Pizza

вул.
174

Кульпарківська, Піцерія

107

51.

Drunken Duck

вул. Братів Рогатинців, Паб
45

52.

Druzi Cafe

вул. Краківська, 5

Ресторан

53.

Dublin

вул. Вірменська, 1А

Паб

54.

Emma Bakery

вул. Галицька,15

Піцерія

55.

Epic Cheeseburger

вул. Галицька, 16

Бургерна

56.

Faces

пр-т Свободи, 5

Ресторан

57.

Fellner & Helmer

вул.

Листопадового Ресторан

Чину, 6
58.

Fika

вул. Городоцька, 107

Кав’ярня

59.

Flashback Lounge&Bar

вул. Валова, 5

Лаундж-бар

60.

Food & Good

вул. Друкарська, 11

Ресторан

61.

FRANKOPHILE

пр-т Свободи, 6

Ресторан

62.

Funclub

вул. Джерельна, 18

Спорт-бар

63.

Garage 04

вул. Л. Курбаса, 4

Паб

64.

Ginger

вул. М. Балабана, 12

Кав’ярня

65.

Glory Cafe

пл. Міцкевича,1

Ресторан

66.

Grand Cafe Leopolis

пл. Ринок

Ресторан

67.

Grand Solie

пр-т Свободи, 13

Ресторан

68.

Great Wall

вул. Личаківська, 3

Ресторан

69.

Green

вул. Братів Рогатинців, Арт-кафе
5

70.

Green garden

вул. Руданського, 1

Ресторан
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71.

Hendrick’s Bar Lviv

Вул. М. Вороного, 3

Коктейль-бар

72.

Hot Cafe

пл. Ринок, 12

Кав’ярня

73.

HR Кав’ярня

пл. Є. Маланюка

Кав’ярня

74.

Ice Roll Cafe

пр-т Шевченка, 3

Кафе

75.

iCoffee

вул. М. Коперника, 17

Кав’ярня

76.

Italian Bakery

вул. Краківська, 3

Кафе

77.

JIN

вул. Фурманська, 7

Ресторан

78.

KaVa

вул. Є. Коновальця, 10

Кафетерій

79.

Kavateria

вул. Героїв Майдану, Каватерія
10

80.

Kazzka

вул. Л. Українки

Піцерія

81.

KFC

пр-т Свободи, 19

Ресторан

82.

Kompot espresso bar

вул. Пекарська, 35

Кафе

83.

Kredens Cafе

пр-т Свободи, 37

Кав’ярня

84.

L`Apero

вул. Січових Стрільців

Канапас-бар

85.

L’Affinage

вул. Братів Рогатинців, Кафекрамничка,

39

бар
86.

L’amour de trois

вул.

Староєврейська, Кафе

25
87.

La Créperie

вул. Січових Стрільців, Млинцева
17

88.

La Famiglia

вул. О. Довженка, 2

Ресторан

109

89.

La п’єц

вул. Кн. Ольги, 120

Піцерія

90.

Late Breakfast Club

вул. Героїв УПА, 77

Нео-бісто

91.

LE

KAFKA

& вул. Сербська, 11

Бар

KANAPKA BAR
92.

Lemberg Craft Res

пр-т Шевченка, 19

Ресторанпивоварня

93.

Leo

вул. Шевська, 4

Паб

94.

Libraria

Вірменський дворик

Коктейль-бар

95.

LV Cafe jazz club

вул.

Січових Кафе

Стрільців, 3
96.

Lviv Croissants

вул. Д. Яворницького Кав’ярня
67

97.

Mapa

вул. Галицька, 14

Кав’ярня

98.

Marevo Craft&Organic

вул. Вірменська, 5

Ресторан

99.

Marusя

проїзд Крива Липа, 3

Ресторан

100.

McDonald's

пр-т Шевченка, 7

Ресторан

101.

Meat&Burger

вул. Акад. Гнатюка, 12

Бургерна

102.

Mentol

вул. Братів Рогатинців, Лаундж-бар
39/1

103.

Mokka

вул. Є. Коновальця, 91

Кав’ярня

104.

MolodoZeleno

вул. Джерельна, 20

Гастропаб

105.

Mon Chef

вул. Городоцька, 15

Ресторан

106.

Mons Pius

вул. Л. Українки, 14

Закусочна

110

107.

Mood Street Food

вул. М. Грушевського, Ресторан
13

108.

Moyogi

вул. Валова, 13

Ресторан

109.

MUSHLYA

пл. Ринок, 35

Ресторан

110.

Music Lab

вул. Братів Рогатинців, Клуб-кафе
27

111.

NOA

вул. Староєврейська, 4

Ресторан

112.

№ 44

пл. Ринок, 44

Коктейль-бар

113.

Om nom nom

вул. Римлянина, 10

Кафе

114.

Opera Underground

пр-т Свободи, 28

Коктейль-бар

115.

Palyanytsia

вул. Архітекторська, 5

Кав’ярняпекарня

116.

Panorama

пр-т Свободи, 45

Ресторан

117.

Papi

вул. Валова, 19/1

Кафе

118.

Plates & Cups

вул. Братів Рогатинців, Кафе
43/12

119.

Port

вул. Валова, 19

Бар

120.

Prostir

вул. Лижв’ярська, 42

Кафе-простір

121.

PRSCCO & PZZA

проїзд Крива Липа, 7

Ресторан

122.

Punkt

вул. Л. Українки, 33

Кафе

123.

Que pasa lviv

вул. Друкарська, 12

Ресторан

124.

Re:Bro

вул. Героїв УПА, 73

Гастропабресторан
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125.

Red Pepper

вул. Січових Стрільців, Ресторан
5

126.

Red Цукор

вул. Братів Рогатинців, Ресторан
21

127.

Risotteria

вул. І. Федорова, 29

Різотерія

128.

Rocket espresso

вул. Січових Стрільців, Кав’ярня
17

129.

Royal Punch

вул. Шевська, 12

Коктейль-бар

130.

Saigon

вул. М. Менцинського, Ресторан
3

131.

Salalat

проїзд Крива Липа, 7

Салатерія

132.

SanCrua

вул. Т. Костюшко, 5

Кав’ярня

133.

Scusi Suzi

вул. І. Федорова, 12

Піадинерія

134.

SDV

вул. Краківська, 23

Кав’ярня

135.

Selfie Coffеe

пл. Соборна, 2

Арт-кафе

136.

Seven

проїзд Крива Липа, 7

Ресторан

137.

SHOco

вул. Л. Курбаса, 3

Кав’ярня

138.

Sino

вул. Вірменська, 31

Коктейль-бар

139.

Smakolyk

вул. К. Михальчука, 5

Ресторан

140.

Sowa

вул.

Староєврейська, Ресторан

40
141.

Split

вул. А. Міцкевича, 6/7

Ресторан

142.

StreetV

вул. Васильківського, 8 Кафе

112

143.

T.G.Amigos

вул. Князя Романа, 26

Стейк-хаус

144.

Tamash Kebab

вул. П. Куліша, 10

Кафе

145.

Tante Sophie

вул. Друкарська, 6А

Кафе

146.

Terrazza

пл. Звенигородська, 3

Ресторан

147.

The Cult

вул. М. Чайковського, Караоке-бар
7

148.

The Mexican

вул. Театральна, 22

Ресторан

149.

The Room

вул. Л. Українки,18

Бар

150.

The Гриль

вул. Театральна, 23

Стейк-хауз

151.

The М’ясо

вул. Гетьмана Мазепи, Ресторан
1Б

152.

TikiRamen

вул. Староєврейська, 7

Раменна

153.

Tikithai

вул. Староєврейська, 4

Раменна

154.

Tisto

вул. Староєврейська, 8

Піцеріяпастерія

155.

Tomatina

вул.

Кульпарківська, Салат-бар

226А
156.

True Burger Bar

вул. М. Вороного, 3

Бургер-бар

157.

Turkish House Lviv

пл. Міцкевича, 1

Ресторан

158.

Underground

вул. Русових, 11

Дігер-бар

159.

Urban Coffeе

вул. Січових Стрільців Кав’ярня
17
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160.

Valentino

О. Ресторан

вул.
Нижанківського, 20

161.

Vega.room

вул. І. Федорова, 29

162.

Via Regia

пл.

Князя

Кафе
Я. Ресторан

Осмомисла, 7
163.

Vinoteca Praha

Академіка Винотека

вул.
Гнатюка, 8

164.

Vintage Nouveau

вул.

Староєврейська Ресторан

25/27
165.

Vzhar

вул. М. Коперника, 5

166.

Winston Churchill

вул.

Гриль-бар

Академіка Паб

Гнатюка, 4
167.

Yellow Цукор

вул. Т. Шевченка, 5

168.

Zwin

вул.

Ресторан

Кульпарківська, Бар
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169.

Акрополіс

пл. Ринок, 44

Таверна

170.

Альтернативна кава

вул. Т. Шевченка, 14

Кав’ярня

171.

Амадеус

пл. Катедральна, 7

Ресторан

172.

Амічі

вул. Князя Романа, 16

Кав’ярня

173.

Андерсен

вул. Академіка

Ресторан

Рудницького, 39
174.

Антрекот

вул.
226А

Кульпарківська, Стейк-хуаз

114

175.

Анхор

вул. Земельна, 23

Шашлична

176.

Анчоусна

вул. Корнякта, 1

Ресторан

177.

Арагві

вул. І. Франка, 161А

Ресторан

178.

Арома Кава

вул. Чернівецька, 15

Кав’ярня

179.

Арсенальська

вул. Арсенальській, 7

Кав’ярня

180.

Атляс/Atlas

пл. Ринок, 45

Кав’ярня

181.

Ахалі

вул. Дудаєва,7

Хінкальня

182.

Бабусині палюшки

вул. М. Кривоноса, 19

Ресторан

183.

Багратіоні

вул. В. Чорновола, 59

Ресторан

184.

Балатон

вул. Гетьмана Мазепи, Ресторан
11

185.

Балканський дворик

вул. Городоцька, 243

Ресторан

186.

Балувана Галя

пл. Яворського, 1

Варенична

187.

Бандерівська пательня

вул. П. Дорошенка, 50

Ресторан

188.

Банка

проїзд Крива Липа, 7

Фан-бар

189.

Бахчисарай

вул. А. Волошина, 6

Ресторан

190.

Бідон

вул. Л. Українки, 23

Бар

191.

Біла кава

вул. І. Тиктора, 4

Крамницякав’ярня

192.

Білий Лев

вул. Л. Українки, 15

Паб

193.

Білий лось

вул. Л. Українки, 1

Піцерія

194.

Білий налив

вул.
Гнатюка, 4

Академіка Бар

115

195.

Білка

вул. Сихівська, 19

Кав’ярнякондирерська

196.

Біля Діани

пл. Ринок, 1

Кав’ярня

197.

Біля шпиталю

вул. Я. Раппапорта, 13

Кав’ярня

198.

Бонджорно, Сихів

пр-т Червоної Калини, Ресторан
64

199.

Борщ

вул. Катедральна, 3

Ресторан

200.

Босфор

вул. Я. Гніздовського, Ресторан
1

201.

Братиська

проїзд Крива Липа, 11

202.

БУНТ

вул.

Тапас-бар

Академіка Руїн-паб

Гнатюка, 3
203.

Вабі Сабі

вул. Січових Стрільців, Ресторан
10

204.

Варенична

вул. Катедральна, 3

Варенична

205.

Варка

вул. Корнякта, 1

Паб

206.

Варшава

вул. Жовківська, 1

Ресторан

207.

Вежа

вул. І. Франка, 160

Панорама-бар

208.

Велика тарілка

пр-т В. Чорновола, 67Г

Кафе-піцерія

209.

Веранда

пл. Ринок, 1

Кав’ярня

210.

Вероніка

пр-т Шевченка, 21

Кондитерськаресторан

211.

Веселий Роджер

вул. Київська, 15

Ресторан

116

212.

Високий замок

вул. Високий Замок, 7

Ресторан

213.

Віденська кав’ярня

пр-т Свободи, 12

Кав’ярня

214.

Вірменка

вул. Вірменська, 19

Кав’ярня

215.

Вулик

вул. Грушевського, 16

Ресторан

216.

Галерея рицарів

пр-т Свободи, 16-18

Ресторан

217.

Галицька, 4

пл. Катедральна, 5

Кафе

218.

Галка

вул. П. Ковжуна, 4

Кав’ярня

219.

Галушко

вул. Д. Дудаєва, 16

Ресторан

220.

Гальба

пл. Святого Теодора, 8

Паб

221.

Гармата

вул. Г. Грабовського, Ресторан
11

222.

Гасова лямпа

вул. Вірменська, 20

Ресторанмузей

223.

Герольд

вул. П. Панча, 7

Готельресторан

224.

Гетьман

вул. В. Великого, 50

Ресторан

225.

Голодний Микола

вул. Стрийська, 352

Ресторан

226.

Гопак

вул. Наукова, 2Б

Ресторан

227.

Горіховий дім

пр-т Шевченка, 9

Кафе-пекарня

228.

Греко

вул. В. Винниченка, 3

Ресторан

229.

Ґвара

вул. Братів Рогатинців, Ресторан
32

230.

Дзямдзя

вул. Червоної Калини, Ресторан

117

35В
231.

Династія

вул. Тролейбусна, 3

Ресторан

232.

Добрий Друг

вул. Л. Українки, 19

Паб

233.

ДС Бістро

проїзд Крива Липа, 3

Кафе

234.

Дуже висока кухня

пл. Ринок, 14

Ресторан

235.

Етюд

вул. Театральна, 23

Кафе

236.

Єреван

вул.

Митрополита Ресторан

Андрея, 8
237.

Єрусалим

вул. І. Мечникова, 39

Ресторан

238.

Живий

вул. М. Коперника, 41

Кав’ярня

239.

Залізна шапка

вул. Театральна, 23

Паб

240.

Зафраїр

вул. Джерельна, 55А

Ресторан

241.

Зелений змій

вул. Вірменська, 3

Бар

242.

Золотий дукат

вул. І. Федорова, 20

Кав’ярня

243.

Золотий лимон

вул.

Академіка

А. Кав’ярня

Сахарова, 19
244.

Зорепад

вул. Торгова,15

Кафе

245.

Ідеал

–

Кафе

246.

Ідилія

вул. Т. Шевченка, 354А Ресторан

247.

Інтемпо

вул. Федьковича, 38

Ресторан

248.

Кава на шпацер

пл. Ринок, 25

Велокав’ярня

249.

Капітал

вул. Промислова 50/52 Ресторан

118

250.

Кармель

вул.

В.

Винниченка, Кав’ярня

20А
251.

Кафе

–

Кафе

252.

Квартира №35

вул. Вірменська, 35

Кафе

253.

Квіткава

вул. А. Волошина, 2

Кав’ярня

254.

Кебабця

проїзд Крива Липа, 8

Кафе

255.

Кентавр

пл. Ринок, 34

Кав’ярня

256.

Когут

вул. В. Чорновола, 2

Хоспер-паб

257.

Колишня

вул. Л. Українки, 33/3А Кав’ярня

258.

Колобок

вул. Сяйво, 10

Гриль-бар

259.

Комора

вул. Довга, 11

Рестора

260.

Корзо

вул. Братів Рогатинців, Паб
10

261.

Корівка

вул. Коперніка, 9

Кафе

262.

Корки та Крихти

вул. Л. Українки, 27

Ресторанвинотека

263.

Корова Кольорова

вул. І. Чайковського, Бургерна
15

264.

Краків

вул. Т. Костюшка, 2

265.

Крем&Джем

пр-т Червоної Калини, Кафе-

266.

Крива Липа

Кафе

109

кондитерська

проїзд Крива Липа, 8

Кулінарна
студія

119

267.

Криївка

пл. Ринок, 14

Ресторан

268.

Крим

вул. Г. Хоткевича, 50

Кафе

269.

Кримська перепічка

пр-т Червоної Калини, Кав’ярня
62А

270.

вул. Я. Раппапорта, 7Б

Ксенія

Кав’ярнякондитерська

271.

вул. Ю. Липи, 20

Культ Хліба

Кав’ярняпекарня

272.

вул. Братів Рогатинців, Паб

Купіца

18
273.

вул.

Лігумінка

Княгині

Ольги, Кав’ярня-

100

кондитерська

274.

Лінивий пес

вул. Краківська, 9

Паб

275.

Літра м’яса

вул. В. Великого, 35

Гриль-бар

276.

Львів’янка

вул. Городоцька, 207

Ресторан

277.

Львівська

копальня пл. Ринок, 10,

Кав’ярня

кави
278.

Львівська

майстерня вул. Сербська, 3

кав’ярня

шоколаду

279.

280.

Майстерня-

Львівська мануфактура вул. Братів Рогатинців, Кав’ярня
кави

7

Львівська пекарня

вул. Вірменська, 19

Кафепиріжккова

120

281.

Львівський потяг

вул. Чернівецька, 21

Кафе-бістро

282.

Львівські Кoноплі

вул. Л. Українки, 16

Канабіс-кафе

283.

Львівські млинці

вул. Братів Рогатинців,

Кафе

41
284.

М.А.Р.І.

вул. Миколайчука, 4

Ресторан

285.

Мазох

вул. Сербська, 7

Кафе

286.

Мазурек

вул. В. Поліщука, 83

Кав’ярня

287.

Малинівка

вул.

Староєврейська, Кафе-

24

крамниця

288.

МаМаSha

вул. Князя Романа 16

Кафе

289.

Марципан

вул. Пасічна, 89

Ресторан

290.

Матусині вареники

вул. М. Лисенка, 11

Варенична

291.

МВФ

пл. Катедральна, 3

Ресторан

292.

Меделін

пл. Коліївщини 1

Кав’ярня

293.

Медівня

вул. Краківська, 17

Ресторан

294.

Медова печера

вул. Медової Печери, Ресторан
65

295.

Містечко

вул. М. Менцинського, Бар-піцерія
12

296.

Млинець

вул. Театральна, 23

Млинцева

297.

Млинці на молоці

вул. Є. Коновальця, 10

Млинцева

298.

Му-му

вул. Промислова, 50/52 Кафе

299.

Мускат

вул. Галицька, 7

Ресторан

121

300.

На бамбетлі

пл. Ринок, 29

Кав’ярня

301.

На Мангал / Na Mangal

пр-т Шевченка, 25

Стейк-хауз

302.

На озері

вул. Ганкевича, 1

Ресторан

303.

На розі

вул. В. Винниченка, 1

Кав’ярня

304.

На Шевській

вул. Шевська, 16

Ресторан

305.

Наливкарня

вул. Братів Рогатинців, Наливкарня
37

306.

Наталія 18

вул. Я. Осмомисла, 7

Ресторан

307.

Не Мамкай

вул. Староєврейська, 8

Ресторан

308.

Ностальгія

вул. Сербська, 6

Ресторан

309.

Орхідея

вул. Т. Шевченка, 360В Ресторан

310.

П’яте підземелля

пл. Ринок, 5

Ресторан

311.

П’ятниця

вул. Зубрівська, 38

Ресторан

312.

Палярня Чехович

вул. Героїв УПА, 72

Кав’ярня

313.

Панська чарка

вул. В. Винниченка, 3

Ресторан

314.

Пара булок і компот

проїзд Крива Липа, 8

Пиріжкова

315.

Пара Джанов і портвейн вул. Л. Українки, 12

316.

Патріот

вул. П. Дорошенка, 7

317.

Пекар

вул.

Бар
Піцерія

Академіка Кафе-пекарня

Гнатюка, 12
318.

Пекін

вул. М. Грушевського, Ресторан
8

319.

Перлина

пл. Князя Осмомисла, Кафе

122

3
320.

Перша кляса

пл. Ринок, 39

Ресторан

321.

Перша ліпша

пл. Соборна, 2А

Кафе

322.

Перша львівська

вул. Валова, 20

Ресторан

Кав’ярня

грилева ресторація
м’яса і справедливості
323.

Пивний сад

вул. І. Франка, 29

324.

Пивниця

вул.

Б.

Антоненка- Паб

Давидовича,10
325.

Писанка

вул. А. Лінкольна, 10

Ресторан

326.

Під Арсеналом

вул. Підвальна, 5

Реберня

327.

Під дубом

вул. Під Дубом, 17

Кав’ярня

328.

Під золотою зіркою

вул. М. Коперника, 1

Аптекакондитерська

329.

Під золотою розою

вул.

Староєврейська, Кнайпа

37
330.

Під клепсидрою

вул. Вірменська, 35

Кафе

331.

Під синьою пляшкою

вул. Руська, 4

Кав’ярня

332.

Підпільний Кіндрат

вул. Валова, 25

Ресторан

333.

Пінгвін

пр-т Свободи, 39

Кав’ярня

334.

Пошта на Друкарській

вул. Друкарська, 3

Кафе-пошта

335.

Правда

пл. Ринок, 32

Пивоварня

336.

Пструг, хліб і вино

вул. Братів Рогатинців, Ресторан

123

49
337.

Пузата хата

вул. Січових Стрільців, Ресторан
12

338.

Ресторація Бачевських

вул. Шевська, 8

Ресторан

339.

Саквояж

вул. Чернівецька, 11

Кафе

340.

Сало

пр-т Свободи, 6/8

Ресторан

341.

Самарканд

342.

Самогонка

вул. Зелена, 164

Траторія

343.

Світ кави

пл. Катедральна, 6

Кав’ярня

344.

Сідло

пл. Ринок, 17

Ресторан

345.

Сім поросят

вул. С. Бандери, 9

Ресторан

346.

Скіфія

вул.

вул. Пекарська, 48

Ресторан

Ю. Ресторан

Опільського, 15
347.

Сковорода

вул. Т. Костюшка, 7

348.

Слон бар

вул.

Ресторан

Староєврейська, Ресторан

33
349.

Солодка скриня

вул.

М.

Туган- Кав’ярня-

Барановського, 30

кондитерська

350.

Соус

пл. Ринок, 29

Кафе-бар

351.

Старгород

вул. Римлянина, 1

Пивоварня

352.

Старий замок

вул. Зелена, 253А

Ресторан

353.

Старий квартал

вул. М. Лисенка, 4

Кафе

354.

Старий рояль

вул. Ставропігійська, 3 Ресторан

124

355.

Старі мури

вул. Сербська, 5

Коктейль-бар

356.

Стумарі

вул. Л. Українки, 20

Кафе

357.

Супкультура

вул. Героїв УПА, 44

Ресторан

358.

Тартак

вул. Городоцька, 222

Ресторан

359.

Теплий п’єц

вул.

Староєврейська, Кав’ярня

50
360.

Тірамісу

вул. Пекарська, 1Ц

Кав’ярня

361.

Трапезна Ідей

вул. Валова, 18А

Ресторан

362.

Три оскари

вул. Дж. Вашингтона, Ресторан
5А

363.

Українське подвір’я

вул. К. Михальчука, 1

Ресторан

364.

Українські страви

вул. Котлярська, 3

Ресторан

365.

Фелічіта

вул. Староєврейській, Піцерія
4

366.

Феркель

вул. Л. Курбаса, 4/8

Паб

367.

Фіксаж

вул. Князя Романа, 6

Кав’ярнямузей

368.

Фляшка Кляйна

пр-т Свободи, 25

Ресторан

369.

Фраєрка

вул. Глибока, 16

Кондитерськаресторан

370.

Франкова кузня

пл. Катедральна, 3

Ресторан

371.

Франс. Уа

вул. С. Бандери, 15

Кав’ярня

372.

Фреска

вул. Краківська, 9

Кав’ярня

125

373.

Фрі House

вул. П. Куліша, 8

Кафе

374.

Хінкальня

проїзд Крива Липа, 1

Ресторан

375.

Хмільний дім Роберта вул. Клепарівська, 18

Паб-

Домса

пивоварня

376.

Цвібак

пл. Катедральна, 6

377.

Це фалафель, крихітко

вул.

Кав’ярня

Староєврейська, Кафе

10
378.

Ципа

пл. С. Яворського,

Паб

379.

Цісар

вул. М. Коперника, 30

кафе

380.

Цк локаль

вул. Валова, 19

Кав’ярня

381.

Цукерня

вул. Староєврейська, 3

Кав’ярнякондитерська

382.

Цукор

вул. Братів Рогатинців, Кав’ярня
21

383.

Чарівний ліхтар

вул. І. Федорова, 12

Баркондитерська

384.

Чесне м’ясо

пл. Ринок, 28

Ресторан

385.

Човен

вул. Вірменська, 33

Паб

386.

Чорна в квадраті

вул. Героїв УПА, 4

Кав’ярня

387.

Чорний кіт

вул. Героїв Майдану, 4

Ресторан

388.

Чотири чебуреки

вул.

Староєврейська, Чебуречна

16
389.

Шампанерія Х & Х

вул. Л. Українки, 29

Шампанерія

126

390.

Шекспір

вул. Любінська, 144

Ресторан

391.

Шкоцька

пр-т Шевченка, 27

Ресторан

392.

Шопен

пл. Є. Маланюка, 7

Ресторан

393.

ШоТи Там?

вул. Краківська, 34

Коктейль-бар

394.

Штрудель Хаус

вул. Шевська, 6

Кафе

395.

Штука

вул. Котлярська, 8

Кав’ярня

396.

Щось цікаве

пл. Ринок, 8

Кафе

397.

Юшка Шніцель Бар

вул. Л. Українки, 33

Ресторан

398.

Язиката теща

пр-т Свободи, 16

Ресторан

399.

Янтик кримський

вул. Т. Костюшка, 20

Кафе

400.

Япі

пр-т Свободи, 6/8

Ресторан

127

ДОДАТОК №2
Мотиваційна специфіка ергонімів

27%

73%

Ергоніми, мотивовані власними назвами
Ергоніми, мотивовані апелятивами

Мова ергонімів

23%

77%

Українська

Іноземна

128

36%
43%

5%

16%

Ергоніми, мотивовані
топонімами
Ергоніми, мотивовані
урбанонімами
Ергоніми, мотивовані
гідронімами
Ергоніми, мотивовані
антропонімами

129

Ергоніми, мотивовані
назвами на позначення
їжі
Ергоніми, мотивовані
назвами напоїв

Ергоніми, мотивовані
назвами на позначення
місця
9%

4%
26%

28%
10%

3%
1%

19%

Ергоніми, мотивовані
назвами на позначення
чисел
Ергоніми, мотивовані
назвами на позначення
кольору
Ергоніми, мотивовані
назвами, що пов’язані з
людиною, її побутом та
підсвідомістю
Ергоніми, мотивовані
назвами на позначення
понять природи
Ергоніми, мотивовані
назвами, пов’язаними
із мистецтвом

ДОДАТОК № 3. Структурні особливості ергонімів

130

С

3%
21%
40%

Однокомпонентні
ергоніми
Двокомпонентні
ергоніми
Багатокомпонентні
ергоніми
Абревіатури

36%

Однокомпонентні ергоніми представлені

2%

6%
Іменниками
Прикметниками
Дієсловами
Числівниками
Вигуками
94%
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Моделі двокомпонентних ергонімів
Іменник + іменник
2%

17%

9%
7%

Прикметник + іменник
Займенник + іменник

1%

Числівник + іменник

9%

Числівник + прикметник

1%

Прийменник + іменник

54%

Артикль + іменник
Вигук + іменник

Моделі багатокомпонентних ергонімів

Прикметник + іменник +
іменник
Іменник + іменник + іменник
17%

37,5%

Прикметник + прийменник +
іменник
Інше
37,5%

8%

ДОДАТОК № 4. Ергоніми іншомовного походження
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Ергоніми іншомовного походження

4%
2%

5%

Англійська мова
Французька мова
Італійська мова

12%
13%

Іспанська мова

64%

Латинська мова
Інші мови

