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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Реферовану дисертацію присвячено вивченню німецькомовної реклами як 
тексту і дискурсу у взаємозв’язку когнітивних і прагмастилістичних характеристик. 
У сучасній науці активізуються лінгвістичні дослідження реклами як тексту та як 
дискурсу, оскільки реклама є невід’ємною частиною сучасної культури. Відносно 
короткий текст реклами, що пропагує уявні або реальні соціальні цінності та 
спонукає до споживання товарів і послуг, є надзвичайно насиченим інформацією. 
Прагнення до інформативності і переконливості короткого рекламного 
повідомлення реалізується в прагматиці та стилістиці реклами, а досконале 
вивчення цієї реалізації стає можливим у межах когнітивно-комунікативної 
парадигми.  

Реклама вивчалась як культурний феномен, як жанр (В.Л. Музикант,  
К.В. Шидо), в національно-культурному аспекті (Є.В. Корнєва, Л.А. Кочетова,  
Є.А. Курченкова, T. Dmoch, G. Held), прагмастилістичному (Ф. Котлер,  
Л.Д. Маєвська, Ч. Сендидж, M. Baumgart, H. Fink, N. Janich, R. Römer), 
семантичному (С.П. Козлова, Т.В. Крутько, О.А. Шевченко, P.W. Langner,  
P. Nusser, H. Stöckl), комунікативно-прагматичному (Р.Н. Новічкова, Єва Пелі, 
Ю.В. Сільверстов, Д.Р. Теркулова, D. Flader, H. Hartwig, B. Hauswaldt-Windmüller, 
N. Sauer), когнітивному (О.Н. Горюнова, В.І. Охріменко), психолінгвістичному 
(П.Н. Махнін, H.-J. Hoffmann, J. Möckelmann) аспектах, а також в аспекті 
застосування дискурсивного інструментарію (А.П. Мартинюк). Проте, в контексті 
сучасної когнітивно-комунікативної парадигми існує необхідність встановлення 
взаємозв’язків між окремими лінгвістичними аспектами німецькомовної реклами.  

Актуальність теми обумовлена зростанням ролі рекламних повідомлень для 
сучасної лінгвокультурної спільноти та необхідністю системного дослідження 
мовних характеристик німецькомовної реклами із застосуванням когнітивно-
комунікативної парадигми. Важливість дослідження зумовлена необхідністю 
подальшого всебічного аналізу засобів мовленнєвого впливу на адресата в рекламі. 

Зв’язок роботи з науковими темами. Тема дисертації відповідає профілю 
досліджень, що проводяться на факультеті іноземних мов Харківського 
національного університету імені В.Н. Каразіна в рамках наукової бюджетної теми 
„Проблеми іноземномовної філології, перекладознавства та методики в когнітивно-
дискурсивній парадигмі”, номер державної реєстрації 0109 U 007962.  

Мета дисертаційного дослідження полягає у виявленні системних зв’язків 
між лінгвостилістичними, лінгвопрагматичними та лінгвокогнітивними аспектами 
німецькомовного рекламного дискурсу для визначення лінгвальних засобів 
створення та функціонування реклами. Досягнення поставленої мети передбачає 
розв’язання наступних завдань:  

- розробити методику системного дослідження реклами в 
лінгвостилістичному, лінгвопрагматичному та лінгвокогнітивному аспектах; 

- визначити лінгвістичні характеристики реклами як типу тексту та дискурсу; 
- надати визначення рекламного дискурсу в лінгвопрагматичному аспекті; 
- визначити лінгвокогнітивну підсистему рекламного дискурсу, у тому числі 

механізми інформаційного забезпечення рекламного тексту, онтологічні та 
смислові характеристики текстових концептів, їхні фреймові схеми;  
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- визначити лінгвопрагматичну підсистему реклами, а саме: 
лінгвопрагматичні функції рекламного дискурсу, засоби кодування, мовленнєві 
стратегії; 

- описати лінгвостилістичну підсистему реклами, а саме: її лексико-
фразеологічні стилістичні засоби, фігури мовлення, типи висунення, актуальне 
членування тексту; 

- з’ясувати властивості рекламного тексту та дискурсу в синергетичному 
аспекті. 

Об’єктом дослідження є сучасна німецькомовна реклама як тип тексту та 
дискурсу.  

Предмет дослідження становлять лінгвостилістичні, лінгвопрагматичні та 
лінгвокогнітивні характеристики німецькомовної реклами.  

Матеріалом дослідження слугували 1300 одиниць рекламних повідомлень з 
ілюстрованих журналів „Auto“, „Brigitte“, „Der Spiegel“, „Gala“, „GEO“, 
„Homes&Gardens“, „Neue Woche“, „Stern“, „Unicum“, „Windows 2000 magazin“ 
„WirtschaftsWoche”, які були надруковані в Німеччині в період з 2001 по 2010 р. 

Теоретико-методологічну базу дисертації становлять сучасні лінгвістичні 
концепції, що поєднуються когнітивно-комунікативною парадигмою: теорія 
дискурсу як когнітивно-комунікативного феномену (О.І. Морозова, В.Г. Пасинок, 
Л.В. Солощук, І.С. Шевченко); теоретичний доробок концептології  
(С.А. Жаботинська, О.С. Кубрякова, А.П. Мартинюк, О.І. Морозова,  
А.М. Приходько, І.С. Шевченко) та прагмастилістики (І.В. Арнольд, М.П. Брандес, 
Л.С. Піхтовнікова); теорія мовленнєвого впливу (Т.Д. ван Дейк, Л.Р. Безугла,  
О.С. Іссерс, С.О. Сухих, І.Є. Фролова); теорія кодування (І.В. Арнольд); 
лінгвосинергетична концепція (Л.С. Піхтовнікова).  

Методи дослідження. Використано низку методів лінгвопрагматичного, 
лінгвокогнітивного і лінгвостилістичного аналізу: стилістичний (для визначення 
стильових фігур мови та типів висунення), семантико-синтаксичний (для аналізу 
актуального членування тексту), когнітивно-семантичний (для визначення та опису 
текстових концептів), контекстуальний (для концептуального аналізу текстів 
реклами), когнітивно-інформаційний (для побудови фреймових схем концептів та 
лінгвокогнітивної інтерпретації тексту), а також лінгвосинергетичний метод (для 
аналізу процесу самоорганізації дискурсу).  

Наукова новизна полягає в тому, що вперше проведено системне 
дослідження німецькомовної реклами в поєднанні лінгвостилістичних, 
лінгвопрагматичних та лінгвокогнітивних аспектів. Уперше описано  мовленнєві 
стратегії німецькомовного рекламного дискурсу, проаналізовано когерентність 
тексту реклами та встановлено його лінгвосинергетичні характеристики. 

Наукова новизна одержаних результатів може бути узагальнена у таких 
положеннях, що виносяться на захист: 

1. Рекламний дискурс – це комунікативна подія, яка вербалізується у формі 
мінімального агітаційно-пропагандистського типу тексту та має на меті спонукати 
колективного адресата до споживання певних товарів та послуг, а також створити 
позитивний імідж соціальних цінностей, утілених у конкретних особистостях та 
соціальних інститутах. Спонукання колективного адресата до споживання певних 
товарів та послуг у рамках його поведінки в умовах колективного позасвідомого 
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здійснюється шляхом вербальної та невербальної активізації його механізму 
переймання. До пропаганди та агітації залучаються приклади вдалого споживання, 
досвід VIP-персон, імітація вибору товарів та послуг. 

2. Рекламний текст є стислим за формою, але інформаційно насиченим; у 
ньому відображається привабливість об’єкту, що рекламується, та акцентується 
увага до адресата. Рекламний текст, як правило, містить імпліцитні смисли, які є 
продуктом когнітивного, прагматичного та стилістичного інструментарію реклами. 
Когнітивний, прагматичний та лінгвостилістичний аспекти знаходяться у 
системному зв’язку, який також відображає самоорганізацію дискурсу. 

3. Концепти рекламних текстів відображають архетипи колективного 
позасвідомого й у повному обсязі виходять за межі раціональних схем 
пояснювання. Проте понятійне ядро концепту змодельовано у вигляді фреймової 
схеми, в якій враховані атрибути концепту, їх значення та засоби отримання знань 
про значення. Засоби обґрунтування цих значень у рекламі наступні: логічний, 
фактографічний, каузальний, імовірнісний, емпіричний, асоціативно-образний, 
пресупозиційний.  

4. Особливість реклами як типу тексту полягає в знижених вимогах щодо 
логічного обґрунтування значень атрибутів концептів та системному узгодженні 
атрибутів. Логічне обґрунтування підміняється демагогічними прийомами з 
використаням апелятивної функції, що послабляє когерентність тексту реклами, 
але не впливає на реалізацію її прагматичних функцій. 

5. У мовленнєвих стратегіях рекламного дискурсу в первинній рекламі  
(повідомлення про характеристики і призначення об‘єкту реклами) застосовують 
фактографічний, логічний, каузальний та імовірнісний засоби обґрунтування 
текстових висловлень; їх мовна реалізація узуальна або оказіональна; при цьому 
авторські коди відсутні. 

У вторинній рекламі (повідомлення про престиж володіння об’єктом 
реклами та його здатність задовольняти психологічні, естетичні та ін. потреби 
споживача) при емпіричному, імовірнісному, асоціативно-образному та 
пресупозиційному засобах обґрунтування, які виражені оказіонально в непрямих 
мовленнєвих актах, вживаються авторські коди, які містять у собі апелятивну 
функцію, що справляє видимість каузального зв’язку та „доповнює” твердження до 
100% каузального обґрунтування (фактично ж підміняє). 

6. Для стилістичного забезпечення реалізації прагматичних функцій 
рекламного дискурсу застосовуються фігури мовлення: стилістичні фігури 
заміщення (тропи, фігури кількості, якості) та фігури сполучення (фігури 
тотожності, нерівності, протилежності). Ці фігури виконують роль асоціативно-
образного обґрунтування текстових висловлень. 

З метою концентрації та акцентуації смислу в короткому рекламному тексті 
використовується група стилістичних засобів „типи висунення” (конвергенція, 
зчеплення, ефект ошуканого очікування), що діють на різних мовленнєвих рівнях. 

7. Засоби включення об’єктів, що рекламуються, в предметно-тематичний 
контекст реклами відображені в актуальному членуванні тексту реклами. 
Первинній рекламі притаманне членування тексту на короткі теми та більш 
докладні реми. У вторинній рекламі, крім розподілу на теми та реми, 
спостерігаються дифузні зони, які пов’язані і з темою, і з ремою, а також реми, що 
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стилізовані під тему. Як прийом „ілюзії даності” це явище сприяє додатковій 
виразності висловлення. Засоби актуального членування мають сталий зв’язок із 
засобом обґрунтування висловлень у рекламному тексті.  

Теоретичне значення роботи полягає в обґрунтуванні системного підходу 
до дослідження рекламного тексту та дискурсу. Результати дослідження є внеском 
у прагмастилістику та когнітологію реклами, в теорію дискурсу та когнітивну 
семантику. Єдність реклами як лінгвостилістичної, лінгвопрагматичної та 
лінгвокогнітивної структури дозволяє виявити відповідність між когнітивними 
аспектами та стилістичним і прагматичним змістом.  

Практична цінність роботи обумовлена тим, що її теоретичні положення та 
емпіричні результати можуть бути використані в лекційних курсах стилістики 
німецької мови (розділи „Стиль та його моделювання в комунікативно-мовленнєвій 
діяльності”, „Мовні засоби образності та експресивності”, „Функціональні стилі”) 
та у спецкурсах з лінгвопрагматики, теорії та практики інтерпретації тексту.  

Апробація результатів дисертації відбувалася в доповідях на науково-
практичних конференціях на кафедрі іноземних мов Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету (2003-2009 гг.), на всеукраїнських і 
міжнародних конференціях: Всеукраїнський науковий форум “Сучасна англістика: 
Стереотипність і творчість” (Харків, 2006), VI Міжнародна наукова конференція 
“Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” (Харків, 2007), І Міжнародна 
науково-практична конференція “Новітні обрії розвитку германської та романської 
філології” (Запоріжжя, 2007), друга Міжнародна наукова конференція “Іноземна 
комунікація: здобутки та перспективи” (Тернопіль, 2008), І Міжвузівська науково-
практична конференція “Актуальні проблеми філології: мовознавство, 
перекладознавство та методика викладання філологічних дисциплін” (Маріуполь, 
2010).  

Публікації. Основні положення та результати дослідження відображено  
в шести публікаціях (із них одна в співавторстві) у фахових виданнях ВАК України 
та тезах чотирьох доповідей на конференціях. Особистий внесок у роботу 
[Пихтовникова, Самарина 2009] полягає в аналізі лінгвістичних підходів, які були 
використані в статті, і в аналізі ілюстративного матеріалу. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 
джерел, ілюстративного матеріалу. Загальний обсяг дисертації – 209 сторінок,  
з яких 174 сторінки – основний текст, список літератури та джерел ілюстративного 
матеріалу налічує 277 позицій. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У першому розділі “Теоретичні основи дослідження німецькомовної 
реклами” викладається теоретико-методологічна база дослідження і уточнюється 
його понятійний апарат.  

Аналіз виконується в межах сучасних когнітивістських та прагматичних 
концепцій, згідно з якими мовленнєві стратегії рекламного дискурсу базуються на 
психологічних і ментальних вимогах адресата, з урахуванням його масових 
стереотипів і масової поведінки споживача, керованої колективним позасвідомим.  
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Створення й подальша інтерпретація тексту реклами спирається на 
когнітивні операції, смисл яких складає проектування знань із інформаційного 
джерела реклами на сферу цілей реклами. За допомогою когнітивних операцій 
створюється контекст і підтекст реклами, що має значний семантичний об’єм.  

Реалізація когнітивного аспекта дискурсу реклами втілюється в когнітивній 
прагматиці – сукупності підходів до вивчення взаємодії соціокультурних, 
ситуаційних, статусних і лінгвокогнітивних ознак учасників дискурсу, а також їх 
відношення до певної знакової системи (Л.Р. Безугла, О.О. Селіванова, І.П. Сусов, 
І.С. Шевченко). Методи прагматичного аналізу дискурсу концентрують увагу на 
мовленнєвих стратегіях комунікантів, кодах, що реалізують авторські інтенції, 
типах висловлень – мовленнєвих актах, характерних для даного типу дискурсу. 
Прагматичний аналіз виявляє також сукупність прагматичних функцій тексту і 
дискурсу реклами та спеціальні методи обґрунтування рекламних тверджень.  

Стилістичне наповнення тексту реклами здійснюється набором стилістичних 
прийомів, вибором композиції, лексики, що адекватна цілям і прагматичним 
функціям реклами. Усвідомлення максимальної прагматичності рекламних текстів 
веде до необхідності вивчення явища кодування/декодування, стилістичних фігур, 
типів висунення як реального втілення мовленнєвих стратегій. У дослідженні 
приділяється увага способам поєднання в тексті нової та попередньої інформації. 
Це веде до вивчення актуального членування повідомлень, що є частиною 
синтаксичної стилістики (І.В. Арнольд).  

У синергетичному аспекті реклама є дискурс, який самоорганізується. 
Дискурс виникає під впливом певних цілей і обмежень. Їх набір можна ототожнити 
з інтенціями автора, нормами викладу, екстралінгвальними умовами та архетипами 
комунікантів. З точки зору синергетики цілі дискурсу є так званими атракторами, 
що притягують та спрямовують всі процеси організації та вибору мовних та 
мовленнєвих засобів утворення дискурсу. Обмеження можна уявити собі як анті-
атрактори (репелери), що відштовхують при виборі і організації все, що не 
укладається в норми. Самоорганізацію розуміємо в тому сенсі, що автор 
рекламного дискурсу є одночасно і творчим конструктором дискурсу, і 
“знаряддям” атракторів та репелерів, що виникли до нього і незалежно від нього 
(Л.С. Піхтовнікова). Факторами самоорганізації є:  

- інтенції комунікантів, екстралінгвальні умови, пресупозиції, мовна 
картина світу, норми викладу та ін., що мають спільне найменування атракторів і 
репелерів;  

- атрактори і репелери вказують вектор смислу і форму рекламного 
тексту, звужуючи тим самим простір вибору мовних і мовленнєвих засобів;  

- дискурс реклами утворюється автором (а потім відновлюється 
читачем за рекламним текстом) у діалоговому режимі: “тяжіння” до атракторів за 
смислом та формою окремих фрагментів рекламного тексту здійснюється шляхом 
негативного зворотнього зв’язку. Суть останнього полягає в послідовному виборі 
мовних, мовленнєвих і композиційних засобів, що забезпечують заданий 
атракторами смисл і форму тексту й дискурсу;  

- послідовність вибору й діалоговий режим створення (і відтворення) 
рекламного дискурсу стають можливими завдяки рухомості так званих параметрів 
порядку дискурсу.  
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У рекламному дискурсі параметром порядку є, перш за все, тема-рематичне 
членування тексту, яке забезпечує необхідну форму і ритм подачі інформації. 
Актуальне членування забезпечує також поляризацію тексту й підтексту в 
дискурсі. Встановлення теми висловлення та її продовження (рема) часто 
перебувають поза логікою і зв’язані лише асоціативно-образно, вірогідно або 
демагогічно. Забезпечення уявного логічного або каузального зв’язку бере на себе 
апелятивна функція реклами, і цим створюється підтекст, що відрізняється за 
смислом від експліцитних повідомлень у тексті.  

У другому розділі “Прагматичні й когнітивні характеристики 
німецькомовного рекламного дискурсу” описані когнітивний та прагматичний 
аспекти рекламного дискурсу, встановлено його лінгвістичний статус та 
розроблено визначення рекламного дискурсу у лінгвопрагматичному аспекті. У 
рекламному дискурсі здійснюється інтерактивний вплив, у результаті, якого 
активізується позасвідоме та висувається в поле ясної свідомості. Цілі рекламного 
дискурсу – пропаганда й агітація масового адресата, що стимулює його до 
споживання товарів і послуг, а також формує привабливий образ певних осіб та 
соціальних інститутів. Об’єкт реклами – масовий адресат, що є носієм 
колективного позасвідомого поряд зі звичайною логікою, сприймає не тільки 
логічно обґрунтовану інформацію, а й таку, що має витоки в позасвідомих 
архетипах. Відповідно до цього, засоби впливу (вербальні й невербальні) 
відбираються у такий спосіб, щоб їхня інтерпретація адресатом впливала і на 
логіку, і на підсвідомість шляхом імітації колективного позасвідомого 
(рефлекторні дії, механізм переймання). 

 Рекламний дискурс є комунікативна подія, яка вербалізується у формі 
мінімального агітаційно-пропагандистського типу тексту та має на меті спонукати 
колективного адресата до споживання певних товарів та послуг. Ціллю рекламного 
дискурсу також є створення позитивного іміджу соціальних цінностей, втілених у 
конкретних персонах та соціальных інститутах. Спонукання масового адресата в 
межах його поведінки під впливом колективного позасвідомого здійснюється 
шляхом вербальної і невербальної активізації його механізму переймання. До 
агітації та пропаганди залучаються приклади вдалого споживання, досвід  
VIP-персон, імітація вибору товарів та послуг.  

Імітація вибору, що закладена у рекламному дискурсі, може бути додатково 
пояснена таким чином. У рекламному дискурсі об’єкт реклами не нав’язується 
споживачу. Експліцитними та/або імпліцитними засобами надається видимість 
(уявність) вибору, яка далі нейтралізується стратегією аргументації та суггестії.  

Суттєвою складовою рекламного дискурсу є його концепти. У дисертації 
досліджуються текстові концепти, які розуміються як мовленнєво-мисленнєві 
утворення змістового плану, що на текстовому рівні імплікують ознаки 
позатекстових уявлень з метою їх подальшої експлікації (О.М. Кагановська,  
В.І. Карасик, Г.Г. Слишкін). Можливим є пряме та непряме найменування 
текстових концептів, і це є прерогативою інтерпретатора реклами. У випадку 
непрямого найменування для цього можна використовувати слоган, що присутній 
експліцитно або імпліцитно у тексті реклами. Слоган – це мінімальний мовний 
зворот, у якому в образній формі максимально відображено смисл тексту в формі 
апеляції до адресата.  
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Рекламні тексти мають первинну складову (повідомлення характеристик і 
призначення об’єкту реклами) і вторинну складову (престиж володіння об’єктом 
реклами, його здатності задовольняти психологічні, естетичні та ін. потреби 
споживача). Перевага у тексті однієї складової уможливлює віднесення даного 
рекламного повідомлення до первинного чи вторинного типу. Реалізації концептів 
у первинній та вторинній рекламі відрізняються.  

У первинній рекламі експліцитна інформація заповнює переважно 
смисловий шар (поняттєву складову), залишаючи для імпліцитної інформації 
(фонові знання адресата) інші шари. У вторинній рекламі часто смисловий шар 
заповнюється імпліцитною інформацією, яка є наслідком експліцитної в інших 
шарах. У гібридній рекламі (поєднання первинної і вторинної в одному тексті) 
розподіл інформації за шарами може бути різним.  

Концепти рекламного дискурсу можна змоделювати у вигляді фреймів, 
представлених таблицями, які відображають атрибути концепту, значення 
атрибутів, джерела знань про значення й приєднані процедури (Т.А. Гаврилова, 
Я.В. Мукатаєва, Л.С. Піхтовнікова, В.Ф. Хорошевський). Обов’язковою ознакою 
присутності приєднаної процедури в тексті або екстралінгвістичній ситуації є 
певна дія текстового персонажу, автора тексту чи адресата; в результаті цієї дії 
з’являється нова інформація про значення атрибутів концепту. При цьому дії 
можуть бути як фізичними (текстовий об’єкт або персонаж щось зробив, вчинив), 
так і мати психологічну природу (визначення, оцінювання, відчуття).  

Наведемо приклад тексту реклами та фреймової схеми її концепту:  
(1) Sicher sein Thomas Cook Reisen  
„Besonders im Urlaub brauche ich das Gefühl von Geborgenheit und Vetrauen.“ 

Anja Kling, Schauspielerin 
Urlaub aus einer Hand: Unsere klassischen Flugpauschalreisen mit Transfer und 

Reiseleitung sind die sorglose Art, anspruchsvollen Urlaub zu machen...... 
Thomas Cook Genieße jeden Augenblick (Gala. – № 12, 2008. – S.131) 
Ім’ям основного концепту наведеного тексту є “Безпечні й комфортні 

мандри”. Фреймова схема даного концепту наведена у таблиці 1 (Табл.1).  
Табл. 1.  

Фреймова схема концепту БЕЗПЕЧНІ Й КОМФОРТНІ МАНДРИ 
Атрибути 
концепту 

Значення атрибутів Спосіб отримання 
знань про значення 

Приєднана 
процедура 

Місця 
відпочинку 

Вказані в тексті Інформація в тексті  ----- 

Сервіс  Перераховано в 
тексті  

Інформація в тексті   ----- 

Безпечність  Очевидна; 
присутня в тексті 
імпліцитно  

Фонові знання 
адресата  

 ----- 

Причетність 
до мандрів 
VIP- персон 

Персона вказана в 
тексті  

Інформація в тексті  Оцінка 
(підтвердження) 
безпечності VIP-
персоною 
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У цій фреймовій схемі концепту джерелами знань про значення його 
атрибутів є текст і фонові знання адресата, а також приєднана процедура оцінки 
(підтвердження) безпеки мандрів VIP–персоною.  

Автори більшості типів тексту прагнуть найкраще виразити текстові 
концепти, надаючи їм системність і найбільший семантичний об’єм. З цієї причини 
авторскі інтенції включають прагнення до узгодження атрибутів концепта між 
собою і прагнення до обґрунтування значень атрибутів. Системне узгодження 
атрибутів може бути каузальним, логічним, фактографічним, емпіричним, 
образним та ін., а з точки зору мовного і мовленнєвого забезпечення – 
оказіональним або узуальним.  

Велика кількість варіантів сполучень цих способів створює ту чи іншу 
ступінь когерентності тексту, його смислову щільність. У деяких типах текстів, 
наприклад, у рекламі, не потрібна висока смислова щільність тексту; навпаки, 
часто тексти реклами складаються з розрізнених фрагментів, які разом добре 
виконують інформаційну та апелятивну функції, але не виконують інших функцій, 
характерних для інших типів тексту (наприклад, естетичну функцію). Отже, в 
текстах реклами знижені вимоги до системного узгодження атрибутів концептів і 
обґрунтування їх значень.  

Мовленнєві стратегії в рекламному дискурсі базуються на специфічних 
методах обґрунтування значень атрибутів текстових концептів і встановленні 
зв’язку атрибутів, що забезпечує певну ступінь когерентності рекламного тексту. 
Вживання спеціальних кодів, що закладені в мовленнєвих актах й забезпечують їх 
ефективну іллокуцію та перлокуцію, також сприяє обґрунтуванню значень 
атрибутів.  

Обґрунтування значень атрибутів відбувається логічним, фактографічним, 
імовірнісним, емпіричним, асоціативно-образним способами, а з лінгвістичної 
точки зору – узуальним або оказіональним способом.  

Перша складова мовленнєвих стратегій рекламного дискурсу, що пов’язана 
зі способами обґрунтування, містить такі способи обґрунтування значень атрибутів 
концептів: для первинної реклами – фактографічний, логічний, каузальний та 
імовірнісний (та їх узуальну або оказіональну реалізацію); для вторинної реклами – 
емпірічний, асоціативно-образний, імовірнісний та пресупозиційний (та їх 
оказіональну реалізацію). Наведемо приклади.  

(2) Rudolfinerhaus Das Privatkrankenhaus in Wien 
 Im Rudolfinerhaus praktizieren die berühmtesten Ärtzte Wiens, die Sie als Patient 
auswählen können. Gemeinsam mit unserem hervorragenden Pflegepersonal werden alle 
Bedürfnisse individuell und kompetent, dem modernsten Standard der Medizin und Pflege 
entsprechend erfüllt. Zur Unterstützung der Erholungsphase bietet das Rudolfinerhaus 
einen prachtvollen Park und Hotelambiente der Spitzenklasse. (Homes & Gardens. –  
№ 2, 2001. – S. 75) 

У цьому тексті первинної реклами обґрунтування значень атрибутів 
основного концепту ЛІКУВАННЯ З КОМФОРТОМ є фактографічним та 
імовірнісним. Фактографічне обґрунтування експліцитно виражено в тексті, і таким 
чином, є узуальним. Імовірнісне обґрунтування створює підтекст оцінки адресатом 
цієї імовірності. Отже, підтекст, що вираженний імпліцитно, створений 
мовленнєвими засобами дискурса, тобто оказіонально. 
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(3) „Eine englische Küche in der Tradition klassischer Landhausarchitektur.“ 
Wir gestalten unsere Küchen so, dass sie den authentischen Charakter und Stil der 

einzigartigen, englischen Landhäuser wiederspiegeln. Unser Design zeichnet sich durch 
innovative Ideen aus, in die der Charme und die Atmosphäre der englischen 
Landhausküche einfließen. 

Wir vereinen individuelle Wünsche und moderne Ansprüche in einem klassischen 
Design. Wenn Sie sich für eine Robinson and Cornish Küche entscheiden, können Sie 
sicher sein, „the best of the best“ zu erhalten. Wir beraten Sie gerne. Fordern Sie unsere 
Broschüre an. Robinson and Cornish  

Houses speak to us. Exklusive, handgefertigte englische Küchen (Homes & 
Gardens. – № 2, 2001. – S.155) 

 У тексті первинна складова реклами представлена тільки номінацією 
пропонованих послуг. Обґрунтування значень атрибутів первинної складової є 
емпіричним та імовірнісним (престиж, кваліфікація фірми). Вторинна складова 
обґрунтовується асоціативно-образно, переважає оказіональне обґрунтування.  

Друга складова мовленнєвих стратегій у рекламном дискурсі – вживання 
спеціальних кодів, що реалізують апелятивну, фатичну, ілюстративну та інші 
функції реклами.  

Спостерігається досить стійка відповідність (кореляція) між способами 
обґрунтування значень атрибутів текстових концептів і типом авторських кодів. 
Вона полягає у наступному. У первинній рекламі авторскі коди не вживаються при 
фактографічному, логічному та каузальному способах обґрунтування значень 
атрибутів концепту. При імовірнісному та емпіричному способах у первинній 
рекламі код існує і створює уявність каузального зв’язку, виконує апелятивну 
функцію, використовує архетипічні уявлення адресата.  

Таку ж роль відіграє авторський код у вторинній рекламі при імовірнісному 
способі обґрунтування значень атрибутів. При асоціативно-образному та 
пресупозиційному способах обґрунтування значень атрибутів у вторинній рекламі 
авторський код містить когнітивні операції мапування, тобто проектування 
властивостей одного об’єкту на інший.  

Таким чином, мовленнєві стратегії рекламного дискурсу й тексту базуються 
на взаємно пов’язаних стійких способах обґрунтування значень атрибутів 
текстових концептів і спеціальних авторських кодах.  

У третьому розділі “Лінгвостилістичні засоби реалізації дискурсивних 
характеристик німецькомовної реклами” досліджено німецькомовну лексику 
реклами, прояви емотивності та мовно-стилістичні засоби виразності рекламних 
висловлень. Насичення тексту експресивними мовними засобами, стилістичними 
фігурами спрямоване на емоційне сприйняття. Таким чином, вдало 
використовуючи тропи та фігури мовлення, творець реклами реалізує прагматичне 
завдання.  

(4) Kleider machen Leute. Dächer machen Häuser. Alles gut bedacht. Braas. 
(Stern. – № 20, 2003. – S. 155) 

(5) Die Zeiten ändern sich. Coran d’Ache. (Der Spiegel. – № 48, 2004. – S. 19) 
Джерелами для рекламного тексту в прикладах (4, 5) є приказка та сталий 

вираз, які добре відомі адресату та можуть бути їм інтерпретовані. В прикладі (4) 
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відбувається трансформація приказки, яка легко декодується реципієнтом , а також 
вдало застосовується гра слів (Dach – bedacht).  

У наведених прикладах багатозначність не знімається, а додається контексту, 
що сприяє компресії інформації, а відповідно, й найбільш ефективній її передачі. 
Таким чином, досягаються наступні ефекти: 1) завдяки цікавому й ігровому 
характеру рекламного повідомлення формується зацікавленість до нього; 2) а 
участь у цій грі, в свою чергу, сприяє запам’ятовуванню рекламного тексту, а 
значить, і торгової марки; 3) реципієнт за допомогою залучання до гри отримує 
позитивні емоції.  

(6) Folge deinem eigenen Stern. Die neue A -Klasse. Mercedes-Benz (Der Spiegel. 
– № 40, 2004. – S. 32).  

У прикладі використовується двоякість значення слова Stern. На першому 
плані заклик „іти за своєю зіркою”, тобто переносне значення, а пряме – зірка – 
символ компанії, лише відтіняє його, створюючи ефект об’ємності. 

(7) Zuverlässiger als das menschliche Auge. Der neue Citroёn mit AFIL-
Spurassistent. (Der Spiegel. – № 48, 2004. – S. 130) 

(8) Machen Sie es wie diese Uhr. Drehen Sie sich nicht nur im Kreis. Maurice 
Lacroix. (Der Spiegel. – № 48, 2004. – S. 25)  

Використання порівнянь (7, 8) забезпечує зіставлення двох явищ, 
пояснюючи одне з них за допомогою другого. Використовуючи порівняння, автори 
розраховують на те, що одержувач реклами добре знає об’єкт, у цьому випадку 
предмети асоціюють з людиною, тому у реципієнта є сталий образ, який легко з 
незначним коректуванням переноситься на новий об’єкт. 

(9) Alle Wege – eine Bank. Volle Leistung – null Kosten. Postbank. (Stern. – № 20, 
2003. – S. 193).  

Застосування протилежних понять не тільки підсилює експресивність тексту 
і дозволяє краще запам’ятати текст, але й вигідно підкреслити достоїнство товару 
та послуги, що рекламується. 

(10) FREUDE IST JUNG. FREUDE IST BMW. (GEO. – № 8, 2009. – S. 4) 
Повтор фокусує увагу реципієнта на найбільш важливих фрагментах (у 

нашому випадку це радість), підвищує інформативність тексту, додаючи йому 
виразності, динамічності, таким чином, сприяючи запам’ятовуванню рекламного 
повідомлення. Відбір стилістичних засобів для рекламних текстів узгоджується з їх 
прагматичною спрямованістю. Предметну сферу реклами виражає корпоративна та 
професіональна лексика (11), іншомовні терміни й поняття (12), власні імена (13, 
14). Останні також відіграють роль у контекстуалізації дискурсу. 

(11) Der Härtetest für Ihren Handyemfang. Der Mitsubishi Pajero bringt Sie dank 
neuer Techniken wie aktiver Stabilitäts- und Traktionskontrolle und automatischer 
Bergabbremshilfe im Gelände schneller und sicherer als zuvor überall hin (Stern. –  
№ 20, 2003. – S. 211) 

(12) .. Denn wenn Sie einen neuen HP Drucker, wie z.B. den abgebildeten HP 
LaserJet 4100N (oder einen anderen HP LaserJet, HP Business Inkjet bzw. HP 
ColorLaserJet, der im Trade-In Programm enthalten ist), kaufen , bekommen Sie von uns 
noch richtig gutes Geld – je nach Hersteller, Modell und Technologie... (Focus. – № 44, 
2002. – S. 125)  
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(13) „Meine Haut ist geglättet, die Poren verfeinert und das Hautbild ebenmäßig 
– jeden Morgen!“ Penélope Cruz … Weil Sie es sich wert sind L’Oréal Paris (Brigitte. – 
№ 26, 2008. – S. 2-3)  

(14) „Bye-bye Glätteisen!“ Heidi Klum Neu: Taft Glatt & Glossy. Für glattes 
Haar ohne Glätteisen (Brigitte. – № 26, 2008. – S. 39) 

Для концентрації смислу й акценту на смислових елементах у коротких 
рекламних текстах використовується група стилістичних засобів – типів висунення 
(термін І.В. Арнольд). Найбільш відомими типами висунення є зчеплення, 
конвергенція й ефект ошуканого очікування (І.В. Арнольд). Мовлення володіє 
численним арсеналом риторичних прийомів, що підвищують експресію 
повідомлення. Вживаються стилистичні фігури заміщення (тропи, фігури кількості, 
фігури якості), фігури сполучення (фігури тотожності, нерівності, протилежності) 
(М.П. Брандес).  

Стилістичне наповнення рекламного тексту витікає з його когнітивних та 
прагматичних властивостей, які у системному зв’язку наведені в рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Цілі рекламного дискурсу та їх реалізація 
 

Типи висунення є ефективним інструментом для прагматики реклами. Вони 
беруть участь у будь-якому типі обґрунтування висловлень – фактографічному, 

Головна мета рекламного дискурсу – спонукання до споживання товарів та 
послуг, пропаганда соціальних цінностей. 
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емпіричному, образно-асоціативному та ін., формуючи мовленнєву стратегію 
рекламного дискурсу. Конвергенція зустрічається в текстах вторинної реклами у 
досить простій формі: це може бути концентрація, надмірність переконуючих 
аргументів у вузькому фрагменті тексту. В текстах первинної та гібридної реклами 
спостерігаються більш складні форми конвергенції: вживання різних стилів в 
одному реченні, концентрація метафор або метонімій у вузькому фрагменті тексту. 
Зчеплення в текстах усіх типів реклами відбувається у формі семантичної 
еквівалентності переконуючих аргументів і рядків тексту, ідентичної лексики у 
всьому тексті. Спостерігаються також повтори одного й того ж смислу; вони 
можуть створювати надфразову єдність.  

Ефект ошуканого очікування спостерігається в обіцянках рекламодавця 
вирішити якесь важке, суперечливе завдання, що є “приємним сюрпризом” для 
споживача. В первинній рекламі даний еффект може проявлятися в тому, що 
замість очікуваних подробиць пропонованих послуг у текст уводиться їх образний 
смисл.  

Реалізація типів висунення здійснюється, як правило, за допомогою різних 
стилістичних фігур. У цьому сенсі стилістичні фігури також важливі для способів 
обґрунтування висловлень у рекламі та в формуванні мовленнєвої стратегії 
рекламного дискурсу. Для цього використовується фігура нерівності, а саме, фігура 
зростання – клімакс, фігури сполучення (синонімічні ряди і їх стилістичні варіації) 
та фігури заміщення, а саме, фігури якості (метафори). Вживається також мінус-
прийом (автологія).  

З точки зору актуального членування речень у тексті реклами (тема – рема) 
виявляється характер розподілу інформації. Як правило, експліцитний виклад 
змісту асоціюється з чітким актуальним членуванням речень тексту. Але в разі 
імпліцитного смислу в рекламних текстах актуальне членування речень буває 
специфічним та ускладненим.  

Діловий стиль вторинної реклами асоціюється з короткими темами і 
просторими ремами в текстах. У цьому випадку текст може являти собою суцільну 
рему, що має свою специфіку. Фрагменти реми викладені як дещо відоме й 
очевидне. Таким чином, частина реми стилізована як тема, і це створює додатковий 
ефект виразності. Подібні характеристики мовлення  конкретизуються в 
“нерозчленованих висловленнях” і “ілюзіях даності”, які одразу вводять у тему 
об’єкти і персонажі таким чином, ніби то адресат вже з ними знайомий.  

У первинній рекламі тема може виражатись імпліцитно, підводячи логічне 
завершення попередній аргументації.  

У коротких текстах реклами зі значним семантичним об’ємом присутні 
висловлення, які належать до так званої дифузної зони. Вони відносяться 
одночасно до теми і реми, тобто продовжують висловлене раніше в тексті  

і містять нове ствердження. Дифузні зони практично завжди містять 
аксіологічний компонент (оцінку попереднього висловлення) і прогноз на основі 
даної оцінки. Наприклад: (15) IHR PERSÖNLICHES SPORTPROGRAMM: MIT 
MIELE ACTIVECARE. (РЕМА) 

In Zukunft bleiben nicht nur Sie (ТЕМА), sondern auch Ihre Sportwäsche in Top-
Form. Die Miele ActiveCare Waschvollautomaten und Wäschetrockner bieten Ihnen 
Spezialprogramme wie Sportwäsche, Outdoor oder Imprägnieren. Perfekt darauf 
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abgestimmt sind die Spezialwaschmittel der Miele CareCollection. (РЕМА) Damit bietet 
Ihnen Miele (ТЕМА) erstmalig ein komplettes Wäschepflege-System (РЕМА), mit dem 
Sie Ihre Sport- und Outdoorwäsche (ТЕМА) textilgerecht pflegen und imprägnieren 
können (РЕМА). So bleiben die wichtigen funktionellen Eigenschaften lange erhalten 
(ТЕМА, виражена імпліцитно). Und Sie (ТЕМА) können sich unbersorgt Ihrem 
Lieblingssport widmen (ДИФУЗНА ЗОНА, представлена дієслівним присудком зі 
змістом модальної оцінки). Überzeugen Sie sich jetzt im Fachhandel (РЕМА).  

www.miele.de Miele (ТЕМА) 
IMMER BESSER (ТЕМА) (Gala. – № 12. – S. 67)  
Збільшення кількості дифузних зон і рем, що мають ознаки теми, є 

тенденцією вторинної реклами, яка використовує імпліцитність і образність. 
 

ВИСНОВКИ 
Проведене дослідження німецькомовної реклами як тексту і дискурсу в 

єдності лінгвокогнітивних, лінгвопрагматичних, лінгвостилістичних та 
синергетичних аспектів дозволяє вважати, що комунікативна спрямованість 
реклами призначена для активного мовленнєвого співробітництва, інтеракції 
адресанта й адресата. Реалізація цих установ у рекламі втілюється в мовленнєвих 
стратегіях первинної і вторинної реклами, використовуються лінгвокультурні коди, 
що реалізують всі відомі прагматичні функції рекламного дискурсу. Стратегії і 
коди базуються на психологічних і ментальних потребах адресата, враховують 
його масовість, і у такий спосіб проявляється когнітивний аспект реклами, що 
реалізується у використанні масових стереотипів у концептах рекламного 
дискурсу. Стилістичні засоби реклами слугують реалізації когнітивних і 
прагматичних властивостей, і таким чином, відіграють активну роль у 
дискурсотворенні реклами.  

Концепти реклами представлені у вигляді фреймових схем, що містять 
атрибути концепту, значення атрибутів, джерела знань про значення атрибутів та 
приєднані процедури, які також генерують інформацію про атрибути.  

У рекламі, особливо первинній, спостерігається послаблення вимог до 
узгодження смислів атрибутів концепту; це зумовлює послаблення когерентності 
тексту реклами. Когнітивні властивості рекламного дискурсу реалізуються в 
прагматиці, зокрема, в побудові мовленнєвих стратегій реклами. Перша складова 
цих стратегій стосується способів обґрунтування висловлень реклами. У первинній 
німецькомовній рекламі застосовуються фактографічні, логічні, каузальні, 
емпіричні та імовірнісні способи, а у вторинній – емпіричні, асоціативно-образні, 
імовірні, пресупозиційні. Друга складова мовленнєвих стратегій стосується 
вживання лінгвокультурних кодів, які також слугують обґрунтуванню висловлень 
реклами і реалізують її апелятивну, фатичну, ілюстративну та інші прагматичні 
функції.  

Відбір стилістичних засобів для рекламних текстів зумовлений їх 
прагматичною спрямованістю. Якщо предметну сферу реклами виражає 
корпоративна та професіональна лексика, національна лексика, іншомовні терміни 
і поняття, власні імена, то для концентрації смислу й акценту на смислових 
елементах у коротких рекламних текстах використовується група стилістичних 
засобів – типів висунення: зчеплення, конвергенція, ефект ошуканого очікування.  
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Численний арсенал риторичних прийомів стилістики підвищує експресію 
повідомлення. Вживаються стилістичні фігури заміщення (тропи, фігури кількості, 
фігури якості), фігури сполучення (фігури тотожності, нерівності, протилежності).  

У коротких текстах реклами зі значним семантичним об’ємом присутні 
висловлення, які відносяться одночасно до теми й реми і називаються дифузною 
зоною. Дифузні зони практично завжди містять аксіологічний компонент (оцінку 
попереднього висловлення) й прогноз на основі цієї оцінки. Збільшення кількості 
дифузних зон і рем, що мають ознаки теми, є тенденцією вторинної реклами, яка 
використовує імпліцитність і образність. 

Стилістичне наповнення рекламного тексту витікає з його когнітивних та 
прагматичних аспектів.  

Одержані результати відкривають перспективи для подальшого дослідження 
рекламного дискурсу на матеріалі інших мов, вербалізації менталітету споживача в 
мовленнєвих формах реклами, інтертекстуальності в рекламному дискурсі, 
синергетики рекламного дискурсу.  
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АНОТАЦІЯ 
Самаріна В.В. Німецькомовний рекламний дискурс: прагматичний, 

когнітивний та лінгвостилістичний аспекти. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності 10.02.04 – германські мови. – Харківський національний університет 
імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. 

Дисертацію присвячено вивченню тексту та дискурсу німецькомовної 
реклами. Лінгвокогнітивний, лінгвопрагматичний, лінгвостилістичний та 
синергетичний аспекти дискурсу реклами в їх єдності сприяють системному 
лінгвістичному опису феномену реклами, який відіграє значну роль у сучасній 
німецькомовній картині світу.  

Когнітивний аспект реклами відображений у текстових концептах і способах 
представлення знань у текстах. Текстові концепти представлені у вигляді 
фреймових схем. Ці схеми містять атрибути концепту, значення атрибутів, джерела 
знань про значення та приєднані процедури. 

Когнітивні аспекти реклами реалізуються на прагматичному рівні, перш за 
все, в мовленнєвих стратегіях і способах обґрунтування рекламних тверджень. У 
первинній рекламі коди застосовуються тільки при імовірнісному обґрунтуванні 
тверджень, а у вторинній – при асоціативно-образному, імовірному, емпіричному, 
пресупозиційному. 

Стилістичне наповнення реклами узгоджено з когнітивним та прагматичним 
аспектами і відіграє тексто- та дискурсотвірну роль. В утворенні лінгвокультурних 
кодів, текстових концептів, а також при обґрунтуванні висловлень у 
німецькомовній рекламі застосовуються стилістичні типи висунення та стилістичні 
фігури – фігури заміщення, фігури сполучення. 

У синергетичному аспекті досліджено параметр порядку, який є фактором 
самоорганізації тексту та дискурсу реклами і встановлює відповідність між цілями 
реклами, її інструментарієм та результатом. 

Ключові слова: дискурс реклами, концепт, фрейм, атрибут, приєднана 
процедура, мовленнєва стратегія, код, типи висунення, стилістичні фігури, 
самоорганізація. 
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Диссертация посвящена изучению текста и дискурса немецкоязычной 
рекламы. Лингвокогнитивный, лингвопрагматический, лингвостилистический и 
синергетический аспекты данного типа дискурса в их единстве способствуют 
системному лингвистическому описанию феномена рекламы. 

Когнитивный аспект рекламы отражен в текстовых концептах и способах 
представления знаний в текстах. Текстовые концепты представлены в виде 
табличных фреймовых схем. Эти схемы содержат атрибуты концепта, значения 
атрибутов, источники знаний о значениях и присоединенные процедуры, также 
генерирующие информацию об атрибутах. 

В рекламе снижены требования к согласованию смыслов атрибутов одного и 
того же концепта, что приводит к снижению когерентности всего текста, но не 
нарушает реализацию важнейших прагматических функций рекламы – 
апеллятивной, фатической, информационной и иллюстративной. 

Когнитивные аспекты рекламы реализуются на прагматическом уровне, 
прежде всего, в речевых стратегиях и способах обоснования рекламных 
утверждений. В первичной рекламе – это фактографический, логический, 
каузальный, вероятностный способы; во вторичной – эмпирический, ассоциативно-
образный, вероятностный, пресуппозициональный. 

Первая составляющая речевых стратегий рекламы заключается в 
последовательном применении перечисленных способов обоснования. Вторая 
составляющая речевых стратегий связана с применением специальных кодов, 
которые придают убедительность рекламным высказываниям и реализуют 
основные прагматические функции рекламы. При этом, как правило, в первичной 
рекламе коды применяются только при вероятностном обосновании утверждений, 
а во вторичной – при ассоциативно-образном, вероятностном, эмпирическом, 
пресуппозициональном. Специфическая роль кода в случае вероятностного или 
эмпирического обоснования состоит в создании видимости каузальной связи в 
высказывании. 

Стилистическое наполнение рекламы согласовано с когнитивным и 
прагматическим аспектами и таким образом играет тексто- и дискурсообразующую 
роль. В образовании лингвокультурных кодов, текстовых концептов, а также при 
обосновании высказываний в немецкоязычной рекламе применяются 
стилистические типы выдвижения (конвергенция, сцепление, эффект обманутого 
ожидания) и стилистические фигуры – фигуры замещения (тропы, фигуры 
количества, качества), фигуры совмещения (тождества, неравенства, 
противоположности). 

Актуальное членение текста выявляет характер распределения информации в 
первичной и вторичной немецкоязычной рекламе. Традиционное членение текста 
на темы и ремы существенно дополняется наличием в текстах диффузных зон, 
относящихся как к теме, так и к реме. Диффузные зоны практически всегда 
содержат аксиологический компонент и прогноз на основе данной оценки. 
Увеличение количества диффузных зон и рем, имеющих признаки темы, является 
тенденцией вторичной рекламы, которая использует имплицитность и образность. 

В синергетическом аспекте исследован параметр порядка, который является 
фактором самоорганизации дискурса рекламы и устанавливает соответствие между 
целями рекламы, ее инструментарием и результатом. 
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ABSTRACT 
Samarina V.V. German Advertising Discourse: Pragmatic, Cognitive and 

Linguostylistic Aspects. – Manuscript. 
Thesis for a Candidate degree in Philology by speciality 10.02.04 – German 

languages. – V.N. Karazin Kharkiv National University. – Kharkiv, 2010. 
This paper deals with the study of German advertising text and discourse. 

Linguostylistic, linguopragmatic, linguocognitive and synergetic aspects of this type of 
discourse in their unity favour the systematic linguistic description of advertising 
phenomenon which plays a significant role in modern German world image. 

The cognitive aspect of advertising is reflected in textual concepts and methods of 
knowledge presentation in texts. The textual concepts are presented in the form of frame 
schemes. These schemes include concept attributes, attribute meanings, sources of 
knowledge on meanings and attached procedures. 

The cognitive aspect of advertising is realized at the pragmatic level, first of all, in 
speech strategies and manners of grounding of advertising assertions. In primary 
advertising, codes are used only with probability assertions, and in secondary advertising 
– with association-figurative, probable, empirical, presuppositional ones. 

Stylistic embodiment of advertising is coordinated with cognitive and pragmatic 
aspects and plays text- and discourseorganizing role. Stylistic types of foregrounding and 
stylistic figures (figures of substitution, figures of combination) are used in formation of 
linguo-cultural codes, of text concepts and in grounding of assertions in German 
advertising. 

The arrangement which is a factor of self-organization of advertising text and 
discourse and which establishes the conformity between objectives of advertising, its 
tools and results has been investigated in the synergetic aspect. 

Key words: advertising discourse, concept, frame, attribute, attached procedure, 
speech strategy, code, types of foregrounding, stylistic figures, self-organization. 

 
 


