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ПРО ВЛАСНІ НАЗВИ ПІДПРИЄМСТВ СУЧАСНОГО ЗАКАРПАТТЯ 

 
Економічні реформи, які розпочалися в Україні в кінці 80-х, активізували процес творення 
власних назв підприємств (як правило, недержавної форми власності). Так, наприклад, у  
120-тисячному Ужгороді на початок 1993 р. зафіксовано близько 700 власних назв 
підприємств, а в 1995 р. їх кількість зросла до 1800 одиниць. Новоутворені назви фірм 
стають досить помітними лексичними одиницями в офіційно-діловому стилі сучасної 
української мови, вони відзначаються високою частотою вживання на сторінках української 
преси, на рекламних щитах, вивісках тощо. І до цього аспекту функціонування української 
мови має бути звернена увага лінгвістів. 

Однак раптове збільшення фірмонімів Закарпаття, відсутність усталених українських 
традицій найменування фірм, до того ж низький рівень мовної культури більшості 
підприємців — усе це підвищує ймовірність порушення або й свідомого нехтування норм 
української літературної мови. Якщо в практиці творення й функціонування українських 
антропонімів і топонімів існує тривала традиція, то у сфері творення українських фірмонімів 
панують сумнівні критерії мовної естетики, часто виявляється мовна неграмотність. 

На такому соціально-культурному тлі зовсім не випадковим видається високий 
відсоток фірмонімів Закарпаття, які, по-перше, були утворені всупереч чинному 
законодавству, по-друге, структура їх суперечить нормам української літературної мови. Так, 
усупереч нормі Закону «Про мови» 38% власних назв фірм у рекламних оголошеннях, на 
вивісках, щитах подається російською, англійською, угорською, словацькою мовами. 
Наприклад: кооп. «Заря», МП «Алые паруса», МПП «Восход», СП «Два льва», кооп. 
«Кукушка», кооп. «Пчелка», МПП «Фирма деловой информации», магазин «Малахитовая 
шкатулка», бар «Разгуляй» та ін. — російською мовою; ПВКП «Ukraine Lease Ltd», кафе 
«Image», СП «Chop Trading», магазин «ABC Shop» та ін. — англійською мовою; магазин 
«Hus», кафе «Nyiregyhaza» та ін. — угорською мовою; ресторан «Presov», МП «Нитеппе», 
МПП «Stavebnik» та ін. — словацькою мовою тощо. Шкода, що, наприклад, місцеві владні 
структури навіть намагаються заробити на цьому, дозволяючи порушення українського 
законодавства. Так, Ужгородська міськрада видала розпорядження, що зобов’язує власників 
фірм сплачувати податок за кожну латинську літеру у власних назвах їхніх підприємств. 

Чужомовні, але кириличні назви (часто російські) й надалі безперешкодно творяться і 
функціонують у засобах масової інформації. Згадане розпорядження породило ряд 
транслітерованих власних назв підприємств, творці яких, очевидно, не бажали сплачувати 
«латинографічного податку», наприклад СПП «Кете Смайл» (пор. англ. Cat’s Smile — 
«котяча посмішка»), ТОВ «Ньюфорс (пор. англ. New Force — «нова сила»), МВП «Трейд 
хаус» (пор. англ. Trade House — «торговий дім») та ін. 

У ще вишуканіший спосіб ухиляється від виконання норм Закону «Про мови» ряд 
підприємців, які добирають своїм фірмам власні назви, що оформляються без «суто 
латинських» графем. Так, наприклад, у Закарпатській області функціонує ціла низка 
крамниць «ABC». Формально ця власна назва не суперечить нормам українського 
законодавства, проте фірмонім ABC витлумачується лише на ґрунті латинського алфавіту, як 
назва буквосполуки, що в більшості західноєвропейських мов має ідіоматичне значення 
«основи, азбука». Подібним пракладом є назва МП «Pap» — власник Й. Пап. 

Незрозумілою є і розширена практика передавати український макротопонім 
Закарпаття, який входить до складу багатьох фірмонімів Закарпатської області, химерним 
інтернаціоналізмом Транскарпатієн. Через переклад компонента Закарпаття з’явилися такі 
лексичні варіанти власних назв підприємств: «Транскарпатімпекс, ТОВ «Транскарпатієн 
ЛТД», СП «Транскарпат-Освальд» та под. 

На жаль, чимало у власних назвах підприємств Закарпаття грубих орфографічних 
помилок, зумовлених порушенням правил уживання апострофа, м’якого знака, великої букви 
тощо, наприклад, кооператив «Св’ято», МПП «Ал’янс», ТОВ «Фолькльор», туристична база 



«Нарциз», МП «Гірська тиса», СМП «Цінторія», МП «Чернобиль-милосердя» та ін. Ряд 
помилкових орфограм в українських назвах фірм Закарпаття виникло під впливом російської 
мовної практики. Це зрусифіковані назви МП «Ерудіт», кооп. «Ізоліровщик», ВКП «Іріна», 
МП «Оазіс», кооп. «Пластік» та ін. 

Численна група найменувань фірм Закарпаття засвідчує низький рівень мовної 
культури їх власників. Передусім це багатокомпонентні абревіатури типу МП 
«Закарпатінвалідімпекс, СП «Ужсловкомцентр», ВАТ «Закарпатспецкомплектзаз», МПП 
«Рембудпереробресурси», ТП «Облкоопзаготпромторг» та ін. Вони важко 
запам’ятовуються, незручні у вимові. Надмірна лаконічність назв ініціального типу також 
незручна в практичному користуванні. Порівняймо: ТОВ «МВМ», МПП «Е.Т.С.», ПП 
«П.В.М.», МП «КММ», МПП «ТВІКЛ-С», ПП «Х.Т.Ч.Є.К.Ф.», ТОВ «ФКФДТД» та ін. На 
нашу думку, при вживанні таких новостворених абревіатур варто ширше вдаватися до 
етимологізації цих утворень, тобто «розшифровуючи» компоненти назви, вводити їх у текст. 

Не можна вважати вдалими багатокомпонентні фірмоніми, до складу яких входять 
скорочення та різнотипні за структурою елементи. Порівняймо: ТОВ «Ів ЛТД Анфіс Україна 
Інтернаціонал», МП «Вексимо тейм тур ВТТ-Ужгород» та ін. Неприродність таких 
утворень просто вражаюча: коли б не фіксація цих фірмонімів у офіційному «Державному 
реєстрі статистичних одиниць України» Закарпатського обласного управління статистики, 
то їх можна було б вважати за невдалі витвори гумориста-початківця. 

На сумнівних естетичних засадах постали ультрамодні власні назви підприємств на 
зразок ТОВ «Мустанг», МПП «Бомонд», магазин «Пробст», магазин «Манхеттен» кафе 
«Луксор», магазин «Серж і Марі» тощо. Так, фірмонім «Торнадо», попри свою абсолютну 
екзотичність, називає природне явище, що несе руйнування і смерть. Претензійно й кумедно 
виглядають назви «Бомонд» і «Broadway-Бродвей» на околиці райцентру. 

Як бачимо, у сфері найменувань фірм Закарпаття панує хаос, уседозволеність, 
ігнорування законодавчих та правописних норм. Чинне українське законодавство не 
передбачає дієвих важелів впливу на процес творення і функціонування українських 
фірмонімів. Українська фірмонімія — це майже недосліджений шар лексики, активне 
творення якої потребує наукового вивчення й надійних практичних рекомендацій лінгвістів. 

Українські підприємці мають зрозуміти, що назва фірми — це її обличчя, а обличчя має 
бути привабливим, а не відлякувати своєю химерністю, неоднозначними, часом зовсім 
небажаними асоціаціями. Привабливість назви фірми має сприяти її популярності. А 
передусім власна назва має відповідати нормам української літературної мови. 
 


