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ВСТУП

Шановні колеги,

якщо Ви тримаєте в руках цю книгу, то

напевне, маєте інтерес і у той чи інший спосіб цікавитеся рекламою.
Вона по суті «дотикається» до кожного, хоча як правило не всі це
визнають. Потужна, всепроникаюча і наздоганяюча, привертає увагу
і «потребує» ніби свого власного

щоденного «продовження»,

з’являється і зникає, залишаючи або не залишаючи слід у свідомості,
тривала і короткочасна, інформативна і «пуста», візуальна і
вербальна, вона всюди, навіть там, де ми, ще недавно, не могли
уявити можливість її появи.
Даний посібник

– це спроба певним чином узагальнити і

створити уявлення про підходи і дослідницькі стратегії рекламних
практик, що мають місце як в традиційних соціологічних підходах,
так і в тих, що лише зароджуються і формуються. У досить простій і
доступній формі представлені ключові теми з даної проблематики.
Звичайно,

акцент

використані

і

зроблено

результати

на

соціологічному

досліджень

філософів,

підході,

але

психологів,

лінгвістів, адже саме інтеграція знань, дозволяє поглянути на
проблематику більш цілісно. Курс лекцій, звичайно, не охоплює всіх
можливих варіантів і підходів як до теоретичного осмислення
реклами, так і опис потенціалу її емпіричного дослідження, бо
зрозуміло – зробити це практично не можливо, але сподіваюся, що
деякі нотатки наукової рефлексії робіт колег і авторське бачення
слугуватимуть

Вам

на

користь

і

додасть

зрозумілості

чи

зацікавленості в вивченні чи використанні реклами. Адже, сьогодні
6

кожен має відчувати, що мало робити гарні справи, чи навіть мало
просто щось виготовляти чи пропонувати, якщо про це не знають
інші, то все залишатиметься на рівні ідей і далі занепаду, бо саме
реклама «озвучую» щось про Вас, саме реклама дозволяє іншим
«відкрити» як Вас так і різні послуги і предмети для інших.
У запропонованому навчальному посібнику теми викладені з
різних позицій представників соціологічних підходів. Ви зможете
подивитися і на традиційні структурно-функціоналістські моделі і
дещо протилежно поглянути на рекламу з постмодерністьської
перспективи, щоб обрати точки відліку для своїх наступних
дослідницьких проектів. Просуваючись за текстом, ми будемо
рухатися від загального специфічного саме соціологічного бачення,
починаючи з самореклами

(самобрендінгу) до реклами в мережі,

через колективних і індивідуальних блогерів.
Сподіваюся, що тексти цих лекцій стануть для Вас у нагоді.
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