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 ІЗ ТЕРМІНОЗНАВСТВА 
 

Номенклатурні одиниці були предметом уваги дослідників ще на початку 
минулого століття. Проте слід відзначити, що в лінгвістичних працях, 
присвячених проблемі номенклатурних позначень, не було одностайності щодо 
найменування об’єкта дослідження. Зустрічалися такі назви: «номенклатура 
(О. Реформатський, Г. Винокур, Б. Головін, І. Сабадош, З. Сокол та ін.), 
номенклатурний знак (В. Овчаренко, Б. Головін, М. Чернявський, Т. Канделакі 
та ін.), терміни-назви (О. Ахманова, Г. Уфімцева та ін.), номенклатурні одиниці 
(Б. Головін, П. Кобрін), номенклатурні терміни (О. Хаютін), номени (О. Ха-
ютін, О. Суперанська), номенклатурні позначення (О. Моїсєєв, О. Рефор-
матський тощо)» [5, 23–24]. На сьогодні найбільш уживаним є термін «номен» 
[2; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 12], що, очевидно, пов’язано зі стислістю форми позна-
чення й відповідає терміну «номенклатура».  

У лінгвістиці досліджено й певним чином розв’язано питання співвід-
ношення термінів і номенів як одиниць спеціальної лексики: доцільність 
розмежування цих одиниць визнано переважною більшістю дослідників, 
зокрема Г. Винокуром, Н. Васильєвою, Н. Подольською, О. Реформатським, 
О. Суперанською, О. Покровською, О. Чуєшковою та ін. 

Серед різноманітних питань, пов’язаних із номенами (їхнє визначення, 
місце в лексиці), у мовознавстві з’ясовано питання системності номенклатури: 
номенклатурним іменем може бути виражене не будь-яке поняття, а тільки те, 
яке є складовою особливої системи; у найзагальнішому вигляді така система 
належить до типу найпростіших і становить перелік однорідних понять; 
існування двох і більше класів однорідних предметів є обов’язковою умовою 
виникнення номенклатури (декілька моделей літаків «ТУ», кілька сортів груш 
тощо). Таким чином, існування одиничного номенклатурного знака неможливе, 
номенклатурна одиниця є членом системи – номенклатури [3, 21]. 

У більшості досліджень минулого століття термін «номенклатура» 
використовується для позначення сукупності назв предметів, які є надбанням 
науки й техніки. Зокрема О. Подольська розуміє номенклатуру як сукупність 
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спеціальних назв об’єктів, що вживаються в окремій галузі знання [4, 87]. 
О. Суперанська подає таке визначення номенів: номени – це загальні 
позначення одиниць, що належать до тієї чи іншої науки; відрізняються від 
власних імен своєю конотативністю й тим, що одна назва дається всім 
предметам, які конституюють цю одиницю, а не кожному предмету окремо; 
номени відрізняються від термінів тим, що терміни обов’язково поняттєві, вони 
позначають поняття науки, у той час як для номенів така поняттєвість не є 
обов’язковою – для них важливіша предметна закріпленість, що наближає їх до 
онімів [9, 210]. Відповідно дослідниця протиставляє товарні знаки й номени: 
товарні знаки, тобто особливі позначення марок товарів, а також різноманітних 
видів побутових послуг, виникли у сфері виробництва й торгівлі; за своїми 
лексичними характеристиками вони схожі на номени, а також на сортові й 
фірмові назви, їхня відмінність від номенів полягає у сфері їх використання. 
Якщо номени – це слова, що позначають предмети, з якими має справу наука й 
техніка, то товарні знаки наближаються до сортових та фірмових назв, до назв 
засобів руху тощо. Але про товарні знаки можна й необхідно говорити, 
оскільки вони утворюють свою особливу систему, засновану на інших 
принципах. «Уживаючись як товарні знаки, називні слова опиняються в 
немовному оточенні (пор. інші товарні знаки – малюнки, символи) і, змінюючи 
свій зміст, отримують іншу взаємозалежність. Вони не потребують контексту. 
Вони поєднуються з предметними ознаками товарів. Але це не заважає їм у 
звичайному вжитку бути знову самими собою» [9,211]. 

У пізніших дослідженнях розрізняють номенклатуру природничих наук, 
технічну й комерційну номенклатуру. Так, О. Чуєшкова наголошує, що від 
номенклатури природничих наук, яка відображає етапи пізнання людиною 
природи, прийнято відрізняти технічну та комерційну номенклатури. Комер-
ційна номенклатура спеціально створюється для того, щоб забезпечити товарам 
добрий збут (так звана номенклатура споживача) [11, 19–20]. Дослідниця 
говорить про термінологічну неусталеність, оскільки, крім термінів 
«комерційна номенклатура», «комерційний номен», науковці використовують 
інші назви. 

О. Приймак поділяє номенклатуру на комерційну й наукову: номенк-
латура наукова відображає етапи пізнання людиною природи, світу, позначає 
предмети, створені людиною; номенклатура комерційна має іншу мету – 
забезпечити збут товару, причому комерційний номен практично втрачає 
зв’язок із поняттям. Дослідниця зазначає, що номенклатурні одиниці викону-
ють кілька функцій – «індивідуалізуючу (ідентифікувати товар), диференціюючу 
(виділити товар із ряду йому подібних) і прагматичну (емоційно вплинути на 
покупця). Номенклатурні одиниці, що виконують ідентифікуючу та диферен-
ціюючу функції, отримали назву «виробничих номенів», а номенклатурні назви, 
що даються виробам з комерційною метою, з метою реклами, з яскраво 
вираженою прагматичною спрямованістю, називаються «комерційними 
номенами», або прагмонімами» [6, 108].  
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Ми поділяємо точку зору тих дослідників, які в окремі групи виділяють 
наукову, технічну й комерційну номенклатуру. Уважаємо таке розрізнення 
доцільним, оскільки наукові, технічні й комерційні номени є відмінними 
мовними одиницями з погляду їхнього функціонування та призначення, сфери 
вживання.  

Таким чином, комерційна номенклатура – це сукупність спеціальних назв 
предметів, створених для забезпечення продажу товару. Одиницею комерційної 
номенклатури є комерційний номен. Технічна номенклатура обслуговує сферу 
виробництва й призначена маркувати вироби для їхнього розрізнення. Інколи 
комерційний і технічний номен можуть бути виражені однією одиницею. 
Номенклатура наукова є сукупністю назв об’єктів окремої галузі науки.  

Узагальнивши роботи різних дослідників, можна простежити низку 
спільних і відмінних властивостей комерційних, технічних і наукових номенів:  

1. Усі номени є назвами конкретних предметів, а отже, мають зв’язок із 
денотатом. 

2. Спільною є одна із функцій номенів – розрізнювальна (диференцію-
вальна), що зумовлює прагнення до позбавлення омонімії в межах однієї 
номенклатурної системи; комерційні номени мають пройти для цього 
юридичну реєстрацію. Перехід слів спеціальної лексики в загальну здійсню-
ється для окремих категорій слів по-різному, зокрема для комерційної 
номенклатури, яка виявляє яскраво виражену тенденцію переходу в загальну 
лексику, існує низка юридичних актів, що забороняють перетворення їх у 
загальновживані слова аж до накладання штрафу на лексикографа, який 
подасть слово в словнику без спеціальної позначки, що це слово – винятково 
власність якоїсь фірми (у країнах, де є власність) [1, 45]. 

3. Комерційний, науковий і меншою мірою технічний номени мають 
зв’язок із позамовними чинниками: властивості товару й реєстрація – для 
комерційного номена; система понять науки – для наукового; технічні, 
виробничі характеристики або властивості – для технічного номена. 

4. Комерційні номени (а зокрема відономастичні моделі) як одиниці 
спеціальної лексики наближаються до наукових номенів тим, що в процесі 
номінування може використовуватися ім’я, прізвище виробника, власника 
підприємства (відповідно дослідника, винахідника для наукових номенів).  

5. Наукові й технічні номени позбавлені емоційності; комерційні номени 
мають емоційну забарвленість, а інколи й оцінність. 

6. Наукова й технічна номенклатури відносно стабільні утворення 
порівняно з комерційною номенклатурою, яка є незамкненою системою. 

7. Крім диференціювальної, комерційний номен виконує низку функцій, 
пов’язаних із головним завданням (продажем товару), зокрема атрактивну і 
прагматичну. 

8. Наукова й технічна номенклатури використовуються в обмеженому 
колі мовців, а комерційна звичайно розрахована на велику кількість 
споживачів. 
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Відтоді, як депутати Луганської облради прийняли рішення «Про заходи 

щодо реалізації закону України «Про засади державної мовної політики» 
(сталося це 17.08.2012 р.), сегмент української мови в офіційній сфері на 
Луганщині скоротився майже до нуля. Якщо до цього ще де-не-де можна було 
зустріти таблички з назвами вулиць умовно українською мовою (напр., 
«вул. Совєтская»), то тепер – лише російською та англійською: «ул. Советская» – 




