
ВАЛЕНТИНА КРАСАВІНА 
ПРО ВЛАСНІ НАЗВИ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Виходимо на центральні вулиці міста — і в очах рябіє від строкатих закличних написів і назв 
українською, російською, англійською та іншими (не завжди й відомими для нас) мовами. Їх 
мета зрозуміла — будь-якими засобами привернути увагу потенційного споживача продукту 
чи послуг. Саме тому власники різноманітних закладів, називаючи їх, активно (але часто й 
бездумно) використовують слова іншомовного походження. Ці назви імпонують їм своєю 
оригінальністю, загадковим звучанням, але чи завжди вони доречні, влучні? Чи завжди їх 
зміст відповідає суті надаваних у цьому закладові послуг?  

Розгляньмо, наприклад, звучну назву «Каліпсо» — магазин жіночого одягу, а також 
фірма, що торгує з яток на ринках. Чи замислювався власник над тим, що Каліпсо в античній 
міфології — це одна з богинь смерті, її ім’я в перекладі означає ‘та, що переховує’. 
Очевидно, ця «деталь» не враховувалася при виборі назви. 

Неетичним є припасовування імені священного для єгиптян птаха Фенікс (‘той, що 
воскресає з попелу’) до фірмонімних потреб магазину одягу та однойменної фірми, яка 
торгує алкогольними напоями.  

Одяг продається у крамниці із величною назвою «Велес». У слов’янській міфології це 
ім’я бога скотарства і багатства, покровителя тварин. Однак зрозуміло, що заклад не 
спеціалізується на спецодязі для тваринників чи для самих тварин.  

Некоректними за змістом та емоційним забарвленням є також назви торговельних фірм 
«Дракула» i «Сфінкс». Перший міфонім за легендою означає упиря, на якого перетворився 
після смерті князь Дракула, його аналоги у слов’янській міфології — упир, вампір, тобто 
‘той, хто нападає на людину і живиться її кров’ю’. Друга назва — «Сфінкс» — хоч і звучна 
та загадкова, проте аж ніяк не приваблює внутрішнім змістом і не відповідає характерові 
діяльності фірми — торгівлі автомобільними деталями та аксесуарами. Адже давні греки так 
називали чудовисько напівжінку-напівлевицю, що вбивала і з’їдала людей. Отже, для того, 
хто знає значення цих імен, такі назви можуть не розрекламувати послуги фірми, а створити 
антирекламу.  

Або ще приклад: Прозерпіна — в античній міфології дружина бога Аїда, богиня 
підземного царства смерті. Так невдало з мовного погляду назвали фірму будівельних 
матеріалів. Інша будівельна фірма іменується «Кентавр». Навряд чи автори цієї назви 
замислювались над її доречністю, адже відповідно до першоджерела ця міфологічна істота 
— демон, напівлюдина, напівкінь, що мав дикий норов і жадобу до вина.  

Особливо недолугою видається назва малого підприємства, що займається продажем 
м’яса та м’ясопродуктів — «Тантал». У тих, хто хоч трохи знається на грецькій міфології, 
вона може викликати лише відразу. Згадаймо: цей герой, щоб перевірити, на що здатні боги, 
почастував їх на бенкеті м’ясом свого вбитого сина. За таке святотатство він був жорстоко 
покараний вічним голодом і спрагою. Існує навіть крилатий вислів танталові муки, який 
означає нестерпні страждання та усвідомлення неможливості досягти бажаної мети.  

Отже, як свідчать наведені приклади, вибираючи для закладу яскраву назву, не можна 
керуватися її позірною привабливістю, необхідно розуміти і враховувати приховані в ній 
підтексти, відчувати її експресивність. Невдало дібрана назва, яка не відповідає профілеві 
діяльності фірми, лише шкодить її іміджеві й відлякує потенційних клієнтів. 

 
 

 


