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У  роботі  досліджуються  особливості   перекладу  метафори  в 

англомовномо  рекламному  дискурсі, який набуває все  більшого значення 

у контексті розвитку та функціонування не тільки у сфері маркетингу, але й 

суспільства загалом. Актуальність дослідження обумовлена необхідністю 

системного   вивчення   лінгвостилістичних   особливостей   рекламних 

текстів.   Об'єктом дослідження є  рекламні  тексти, відібрані  з брошур, 

листівок,  газет та рекламних журналыв.  Мета  дослідження – вивчення 

метафори  як   засобу   виразності  у  англомовних  рекламних  текстах  та 

способи її адекватного  перекладу.

Комунікативним  наміром  рекламодавця є  вплив  на споживача, бо 

основна мета реклами – спонукати споживача до конкретної дії – купівлі 

товару.  У   магістерській   роботі    досліджені   стилістичні   засоби 

виразності, за допомогою яких формується привабливий образ товарів та 

послуг. Матеріали даного  дослідження  можуть  бути  використані  при 

вивченні  курсу  теорії  та  практики  перекладу,  а  також  порівняльної 

стилістики англійської  та  української   мов.  Результати роботи можуть 

бути використані для вирішення практичних завдань при виконанні англо-

українського перекладу, зокрема  при  перекладі англомовних  рекламних 

текстів.
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