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У даній статті розглядаються соціокультурні чинники формування 

ідеологічних засад суспільства споживання, розкриваються базові поняття, 

цінності та установки консюмеризму. Аналізується роль масової культури в 
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Одне з визначень багатогранного поняття «масова культура» 

характеризує її  як продукт, призначений для масового споживання.  Це 



визначення пов’язує два поняття, котрі найяскравіше виражають 

специфіку сучасної доби – масова культура і масове споживання. 

Проблема становлення та функціонування суспільства споживання 

та тієї  ролі, яку відіграє у цьому процесі масова культура, вже протягом 

тривалого часу привертає увагу дослідників –  філософів, соціологів, 

культурологів. Вона піддана глибокому аналізу в працях Х. Ортеги-і-

Гасета, Е.  Фромма, Р.  Барта, Ж. Бодріяра, Ф.  Фукуями, З.  Баумана, М. 

Фезерстоуна, С. Жижека, А. Костіної, В. Ільїна, Г. Тульчинського, В. Межуєва, 

Е. Орлової та багатьох інших зарубіжних вчених. Їй присвячено й розвідки 

українських дослідників – В. Андрущенка, Є. Головахи, В.Ярошовця, М. 

Поповича, В. Лісового, М. Михальченка, Т. Гундорової, О. Добридень. 

Разом з тим, динаміка соціального життя, постійні трансформації, котрі 

супроводжують формування «суспільства споживання» та «масової людини» і 

виявляються як в глобальному масштабі, так і в Україні, вимагають постійного 

моніторингу нової соціокультурної реальності та її адекватного аналізу.  

Домінуючим мотивом у соціальній поведінці масової людини є 

«одномірне» споживання, яке задає вектор розвитку сучасної техногенної 

цивілізації, несучи з собою загрозу не лише вичерпання природних ресурсів та 

екологічної кризи, а й деградації самої людини. Отже, проблема споживання 

має не лише соціально-економічні, а й філософські, антропологічні та 

культурологічні виміри, які потребують аналізу та осмислення. Зокрема, 

перспективним напрямом дослідження видається філософсько-

культурологічний аналіз ціннісно-концептуальних засад ідеології споживацтва, 

репрезентованих в текстах сучасної масової культури.  

Мета даної статті – розкрити ту проблемну ситуацію, з якою стикається 

сучасне суспільство у зв’язку з утвердженням пропагованої масовою 

культурою ідеології споживацтва. 

Реалізація поставленої мети потребує розв’язання таких завдань:  



- розкрити атрибутивність споживання людській природі та специфіку його 

трансформації в період переходу від традиційного до індустріального та 

постіндустріального суспільства; 

- виявити соціокультурні чинники формування ідеології консюмеризму; 

- розкрити базові ідеологеми, котрі репрезентують головні поняття, цінності та 

установки консюмеризму;  

- з’ясувати сутність та характер тих форм протидії консюмеристським 

установкам маскульту, котрі становлять реальну альтернативу ідеології 

споживацтва. 

Споживання – одна з фундаментальних основ буття людини і суспільства, 

важлива сфера соціального та індивідуального життя. Завдяки споживанню 

відбувається задоволення широкого спектру людських потреб праці, пізнання, 

спілкування, відпочинку; потреб матеріальних та духовних, домінуючих та 

другорядних, центральних та периферійних, стійких та ситуативних; групових, 

індивідуальних, колективних, суспільних. З розвитком суспільства потреби 

його членів змінюються: одні з них зникають, з’являються нові, змінюється 

сама структура потреб. 

Споживання існувало завжди, проте завжди воно було чимось більшим, 

ніж просто споживання: бути споживачем означає бути включеним у 

специфічний набір культурних символів та цінностей. 

Сучасну добу нерідко визначають як час утвердження «суспільства 

споживання». Однак це визначення зовсім не означає, що люди просто стали 

більше споживати та структура споживання стала більш вигадливою. Ще Г. 

Маркузе писав про настання нової форми цивілізації, котра перетворює на 

потребу непомірне споживання, а нові й нові потреби продукуються 

суспільством та слугують засобом тотального контролю над індивідом [1].  

Прийнято вважати, що біля витоків суспільства споживання стояв Генрі 

Форд. 1 жовтня 1908 року він випустив на своєму заводі перший автомобіль 

моделі «Т», який отримав призвісько «бляшана Ліззі». 4 червня 1924 року з 

конвеєра зійшла 10-мільйонна «Ліззі». Мільйони автомобілів потребували 



мільйонів покупців, і Форд пишався тим, що йому в голову прийшла «маленька 

ідея», котра допомогла розв’язати цю проблему: конвеєрне виробництво 

дозволило збільшити продуктивність праці, знизити ціну на продукцію та 

встановити порівняно високу заробітну платню для робітників, які ставали її 

покупцями. Таким чином масове виробництво дало поштовх масовому 

споживанню. Остаточне утвердження його у західному світі відбулось після 

другої світової війни і найбільш яскраво виявилось у США, де практично всі 

прошарки населення стали «професійними споживачами».  

Вищим втіленням уявлень про щастя масової людини, сформованої 

значною мірою суспільством споживання, є універсальний магазин, де вона 

може задовольнити усі свої потреби, вміло сформовані «цивілізацією 

добробуту і розваг». Ця людина створює свій варіант «віднайденого раю» й 

уявляє його у гранично матеріалізованій формі: комфортабельний будинок, 

престижний автомобіль, сучасна аудіо- відеотехніка [2]. 

Ж. Бодрійяр у своїй соціально-філософській праці «Суспільство 

споживання. Його міфи та структури» описав ту модель стосунків людей і 

речей, яка склалась у 60-х роках ХХ ст., коли стійке економічне зростання 

породило ілюзію про можливість повного задоволення потреб усіх і кожного. 

Однак дуже скоро ця ілюзія була піддана жорсткій критиці, зокрема, 

учасниками студентських виступів у травні 1968 р. в Парижі. Філософ 

намагається осмислити суть того феномена, який одержав назву «суспільство 

споживання» і дає таке його визначення: «Суспільством споживання є те, де не 

лише є предмети та товари, які бажають спожити, а де й саме споживання 

спожите у формі міфу» [3, 3]. Те, що суспільство споживання, здатне 

задовольняти потреби своїх членів, насправді видається ілюзією, оскільки 

більшість з них відчуває постійний голод споживача: необхідно придбати нову 

модель якогось товару, з’їздити на модний курорт, щоб «відповідати», встигати 

за модними віяннями, не виглядати лузером і невдахою. При всьому 

зовнішньому добробуті це суспільство ніколи не може насититись, воно само 



підтримує цей голод, стимулюючи нові й нові потреби, змушуючи споживачів 

викидати речі, придатні для використання та засмічувати планету.  

Бодріяр піддає сумніву й головну соціальну ідею апологетів суспільства 

споживання, які стверджували, що загальний добробут призведе до 

утвердження соціальної рівності. Однак в реальності перед у споживанні 

завжди ведуть «верхи», середні верстви та «низи» за ними ніколи не встигають. 

Саме  верхи диктують моду, відмежовуються від інших за допомогою дрес-

коду та інших ноу-хау, відстоюють свою індивідуальність, не змішуючись з 

натовпом. Споживання як було, так і залишається статусним. 

Суспільство споживання – це суспільство соціальної змови, члени якого – 

ситі різною мірою – не хочуть втрачати свого статусу в принципі. Вони схильні 

до конформізму, а тому звикли дивитись на деякі речі крізь пальці, не помічати 

їх або ж застосовувати подвійні стандарти. Бодріяр зазначає, що, незважаючи 

на це, суспільство споживання зазнає корозії, перш за все, психологічної. Її 

причини – жорстка конкуренція за місце під сонцем, тиск з боку тих, хто 

опинився «на узбіччі». 

Пізніше його думку розвинув Г. Маркузе, який стверджував, що 

«одномірна людина» – це людина, яка не лише бажає споживати, а й готова за 

можливість безперешкодно споживати необмежену кількість товарів та послуг 

продати не лише демократію й свободу, людське спілкування, а й рідну матір.  

У своїй праці «Кінець історії та остання людина»  [4] Ф. Фукуяма 

говорить про те, що настання постіндустріальної епохи ознаменувалось 

поширенням західної споживацької культури у її найрізноманітніших формах. 

У цій культурі відбувається дегуманізація людини, перетворення її на homo 

consumens. Ця людина самоідентифікує себе через список товарів, які вона 

споживає і на питання «Хто ти є?» відповідає «Я – той, хто їздить на такій-то 

машині, живе у такому-то будинку, носить одяг такої-то фірми і коштує 

стільки-то». Вона перестає бути людиною і перетворюється на споживацьку 

одиницю. Соціальна цінність і значущість людини у цій культурі зведена до 

розміру її споживчого кошика, а традиційні цінності любові, честі, гідності, 



благородства поступаються місцем «товарним симулякрам», які повинні 

замінити те, що не має ціни. На місце туги за недосяжним ця людина поставила 

життєву філософію прагматизму: питання «мати чи бути?» вона вирішує на 

користь «мати». Вона вірить, що придбавши певний товар може за його 

допомогою – як за допомогою казкової чарівної палички – відкрити двері до 

царства своєї мрії. 

Найяскравіше цей споживацький дух виражений у масовій культурі. 

Характеризуючи її  мейнстрім (англ. mainstream – основний потік, основна 

течія) – набір загальноприйнятих, широко вживаних культурних 

стандартів, можна сказати, що однією з його визначальних цінностей є 

консюмеризм. 

Консюмеризм –  це ідеологія,  яка ставить рівень особистого щастя у 

пряму залежність від рівня споживання. Таким чином створюється ілюзія, 

ніби щастя –  це певна матеріальна субстанція, котру можна отримати, 

здійснивши акт купівлі. Як образно висловився один з дослідників, це 

щось подібне до поняття філософського каменя, запозичене з алхімії  – 

таємничий реактив, у поєднанні з котрим з будь -якого звичайного металу 

можна отримати золото. 

Саме масова культура створює персоніфікований образ героя, який 

втілює установки та цінності суспільства споживання. Саме масова культура 

визначає характер сучасного культурного виробництва та споживання , 

проголошуючи: «Бути – це значить мати, користуватись і 

насолоджуватись». 

Одним з виявів пропагованого маскультом консюмеризму є т.зв. 

«демонстративне споживання». (англ. conspicuous consumption). Еквівалентом 

цього поняття в англійській мові є фраза «keeping up with the Joneses» – «бути 

не гіршим за людей». Поруч з цим понттям вживається також спеціалізований 

термін «Invidious consumption», який характеризує споживання, котре має на 

меті викликати почуття заздрості. Демонстративне споживання вважають 

«агресивною показушністю» (англ. aggressive ostentation), котра формується 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


значною мірою завдяки механізму моди та реклами, які є невід’ємними 

складовими масової культури. Саме масова культура сприяє формуванню 

«брендової реальності», для котрої нормою стає підміна в свідомості споживача 

товару як власне споживчої вартості його маркою або брендом (наприклад, 

замість «мій автомобіль» можна почути «мій «Мерседес», «мій «Форд», «мій 

«Лексус»). і того типу споживача, для котрого придбання престижних речей є 

легітимним критерієм людської гідності. 

Термін «синдром демонстративного споживання» був використаний ще у 

1899 р. американським економістом і соціологом Торстеном Вебленом (1857—

1929) у книзі «Теорія дозвільного класу: економічне дослідження інституцій» 

(англ. The Theory of the Leisure Class: An Economic Study of Institutions), тому 

його ще називають «ефект Веблена». Веблен доводив, що в ринковій економіці 

споживачі піддаються різним видам суспільного та економічного тиску, який 

змушує їх приймати нерозумні рішення. Демонстративне споживання повинно 

підтвердити приналежність до «дозвільного класу», котрий знаходиться на 

вершині соціальної піраміди, соціальну успішність.  

У демонстративному споживанні можна виділити кілька підсистем. 

Перша підсистема включає матеріально-речовий бік (будинки, квартири, 

автомобілі, яхти, літаки, винтокрили, одяг, аксесуари, прикраси, засоби зв’язку, 

твори мистецтва тощо). 

Демонстративне споживання включає в себе й регулюючу підсистему – 

певні правила та норми поведінки, стиль споживання: лижи взимку в 

Куршевелі та Сен-Мориці, початок весняного сезону –  на Сардинії, 

серпень –  у Сен-Тропе і Монако, економічний форум у Лондоні, Тиждень 

моди у Парижі і Мілані. Ці правила нерідко доносить до своїх читачів т. зв. 

«глянець», який є типовим продуктом масової культури. «Світ глянцю – 

споживацький рай, котрим управляє деперсоналізоване, ніби розчинене у 

насиченому дорогими парфумами повітрі, божество успіху. Тут легко 

одружуються і легко розлучаються, миттєво роблять блискучу кар’єру, 

подорожують куди і коли заманеться, їздять у дорогих авто, їдять у 

http://www.gutenberg.org/files/833/833-h/833-h.htm#2HCH0004


екзотичних ресторанах, носять кілограми коштовних прикрас і ніко ли не 

хворіють і не помирають. Інколи бавляться у доброчинність» – так 

характеризує ці правила один з дослідників масової культури [5, 47].  

Протягом порівняно короткого часу в Україні відбулась трансформація у 

свідомості та поведінці людей у бік не лише суспільства споживання, а й 

іміджевого, престижного споживання. Згадуючи історію становлення 

вітчизняного «дозвільного класу» можна згадати малинові піджаки та масивні 

золоті ланцюги, «мерси» та «бумери» 90-х років, на зміну яким прийшли 

брендові костюми від відомих кутюр’є, хронометри DeWitt та Patek Philippe. 

Публікуючи свій щорічний рейтинг найбагатших українців "Золота сотня", 

журнал "Корреспондент" пише й про ті «освітні переваги», котрі яскраво 

виражають характер їхнього демонстративного споживання. У якості школи-

пансіону вони, як правило, обирають швейцарську Le Rosey, вартість року 

навчання у котрій стартує з $ 80 тис., отримувати ж вищу освіту відправляють 

нащадків найчастіше у британський Лондонський міський університет (City 

University London, CUL), де річна вартість навчання досягає $ 60 тис. [5,24].  

Інша підсистема демонстративного споживання може бути названа 

суб’єктною. Вона представлена особами, котрі здійснюють реальне або удаване 

демонстративне споживання – голова родини та її члени, прислуга та інш. Ще 

Веблен помітив специфічну роль жінки у споживацькому суспільстві, котра 

трактується тут як дорога прикраса свого власника, а отже найдорожча річ 

демонстративного споживання. Її вартість має бути незаперечною для 

оточення. Звідси намагання представників вітчизняної еліти оточувати себе 

переможницями конкурсів краси, топ-моделями. 

Отже, демонстративне споживання - це своєрідний спосіб конструювання 

того образу, який індивід бажає пред’явити іншим. «Логіка споживання», 

описана ще Г. Зіммелем, говорить: багаті намагаються сконструювати межу, 

котра відділяє їх від більшості за допомогою нових моделей споживання, маси, 

орієнтуючись на них, намагаються їх наздогнати, а багаті, тікаючи від цього 

символічного переслідування, вигадують все нові й нові символи відмінності.  



«Глянець», як і масова культура в цілому, формують ще один тип 

демонстративного споживання – «заздрісне порівняння» (англ. invidious 

comparison), яке нерідко переростає у «грошове суперництво» (англ. pecuniary 

emulation) – поведінку, характерну для бідних, які удають з себе багатіїв, і 

нагадує славнозвісне змагання Елочки-людожерки з пихатою донькою 

американського міліонера Вандербільда. Такого роду поведінка може 

виявлятись у купівлі в кредит дорогого авто, відвідуванні ресторану, де за вечір 

доводиться залишити місячну зарплатню, продажу квартири, щоб відгуляти 

весілля.  

Похідними від демонстративного споживання деяки дослідники 

називають гіперспоживання, терапевтичне споживання та контркультурне 

споживання. 

Гіперспоживання – придбання кількості товарів та послуг, що значно 

перевищує реально необхідну та не відповідає справжнім потребам. Як 

правило, купівля при цьому здійснюється імпульсивно під впливом рекламних 

та маркетингових акцій. 

Терапевтичне споживання – споживання заради задоволення, зумовлене 

вірою в те, що купівля певного товару може покращити самопочуття або навіть 

життя в цілому. 

Своєрідним виявом гіперспоживання та терапевтичного споживання став 

шопінг – купівля товарів не заради задоволення конкретних потреб, а заради 

самого процессу купівлі. Цьому сприяють розвиток індустрії торгівлі та 

розвиток індустрії розваг: поява торгово-розважальних центрів, 

розповсюдження новітніх форм маркетингу (арома-дизайн, інтерактивні 

вітрини, промо-роботи тощо).  

Контркультурне споживання – це споживання ексклюзивних товарів та 

послуг як демонстрація протистояння «массовому споживанню». Цей тип 

споживання характеризує оглядач New York Times та редактор Weekly Standart 

Д. Брукс в книзі «Бобо в раю, і як вони там опинились». 



Якщо шістдесяті роки ХХ ст. увійшли в історію як доба гіпі, вісімдесяті - 

як час япі, то початок третього тисячоліття став часом тих, кого називають 

навівгіпі-напівяпі, бобо. Назва цієї субкультури, за твердженням Брукса, 

походить від латинського написання абревіатури «богемна буржуазія», 

оскільки нова субкультура поєднала «скромну принадливість буржуазії» зі 

свободою самовираження бунтівної богеми. Бобо більш ніж забезпечені в 

економічному сенсі, добре освічені – подекуди мають кілька дипломів 

престижних вищих навчальних закладів, посідають престижні посади і роблять 

успішну професійну кар’єру, найчастіше у сфері інформаційних технологій. 

Вони не соромляться свого багатства, не приймаючи позиції гордовитої 

бідності, і разом з тим не фетишизують ні грошей, ні походження. найвище 

поціновуючи задоволення, яке дарує улюблена справа. Вони іронізують над 

власним багатством, не уникають «звичайних смертних» і сповідують 

філософський погляд на життя, який полягає у визнанні того, що той, хто 

сьогодні «на возі» завтра може опинитись «під возом». Важливою складовою 

справжнього щастя бобо вважають творчість у всіх його проявах – пишуть 

картини і художню прозу, організовують фотовиставки.  

Деякі американські дослідники порівнюють споживацтво зі страшною 

епідемією, яка вражає мозок і душу їхніх співітчизників. Аffluenza (гібрид слів 

«багатство», «достаток» та «грип») – це хворобливий стан пересиченості та 

обтяженості боргами, стан тривоги та спустошеності, який є результатом 

гонитви за новими і новими набутками, який передається всередині 

суспільства. Симптоми цього захворювання – «купівельна лихоманка», 

«висипка банкрутств», «стрес нестриманості», «індустріальна діарея», «виразки 

суспільства» [7, 28]. 

Саркастично охарактеризував суспільство споживання російський 

письменник В. Пелевин у своєму романі «Generation „П―». Він визначає це 

суспільство словом «оранус», в якому поєднані два латинських корені, котрі 

позначають вхідний та вихідний отвори людського організму. Особливістю 

цього суспільства є те, що його члени все оцінюють в грошах – зароблених або 



витрачених, а у своєму житті керуються вау-імпульсами. Оральний вау-імпульс 

змушує людину поглинати гроші, анальний – випускати їх з себе, витрачати, 

витісняючий вау-імпульс – це захисний механізм, за допомогою якого оранус 

захищає себе від втручання свідомості в його діяльність та ігнорує все, що не 

має відношення до грошей. 

Ситуацію прозріння, страху перед внутрішньою порожнечею, перед 

«мати», яке поглинуло «бути» змальовує американський письменник Чак 

Паланик, якого називають «божевільним генієм покоління Ікс», на сторінках 

свого роману «Бойцовський клуб», який, відповідно, називають найбільш 

вражаючим та найбільш скандальним твором кінця 90-х. Герой роману так 

говорить про себе: «Ти купуєш меблі. Ти переконуєш себе, що це - перша й 

остання канапа, яку ти купуєш у своєму житті. Купивши її, ти кілька 

років спокійний у тому сенсі, ще як би не йшли справи, а вже ж питання 

з канапою, у крайньому разі, вирішене. Потім вирішуєть ся питання 

посуду. Питання постелі. Ти купуєш штори, котрі тебе влаштовують, 

та килим…І ось ти став бранцем цього затишного кубельця, і речі, 

господарем яких ти колись був, стають твоїми господарями».[8,47-49]. 

Ситуація, змальована Чаком Палаником, вочевидь, може 

розцінюватись як вияв енафізму (від англ. еnough – досить, доволі). Це 

слово вперше використано Джоном Нейшем у праці «Досить! Вирватись зі 

світу надлишку». Енафізм - ідеологія, котра стверджує, що споживачі, котрі 

мають все необхідне, купуючи, роблять своє життя лише гіршим. Енафізм 

закликає менше витрачати та стримувати демонстративне споживання.  

Своєрідним проявом протистояння тиску консюмеристської культури є й 

дауншіфтінг (від англ. downshifting – уповільнення, послаблення певного 

процесу). Дауншіфтери відмовляються від установлених суспільством 

обов’язків, кар’єрного росту, віддаючи перевагу «простому» життю на лоні 

природи. Останнім часом таким райським місцем для дауншіфтерів став 

індійський острів Гоа. 



Підводячи підсумок, слід зазначити, що споживання нині поширюється 

не лише на речі, а й навіть на час, простір, природу, людські відносини, історію, 

науку, культуру [9, 213]. Речі-знаки прийшли на зміну колишнім засобам 

соціального розділення – расі, крові, статі, класу, отже, саме споживання стає 

фундаментом нового соціального порядку. Суспільство споживання, 

спираючись на потужний ресурс масової культури, намагається утверджувати 

свої ідеологеми – віру в досягнення соціокультурних переваг шляхом 

споживання, самоідентифікацію суб’єкта через демонстративне споживання, 

переконання у тому, що речи-симулякри можуть допомогти досягти щастя, 

заволодіти світом, тоді як насправді відбувається занурення людини в 

ірреальний світ знаків. Дослідження цих процесів було й залишається 

актуальним для філософсько-гуманітарних наук.  
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