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УДК 659.1.011.12

роль реклами У формУванні сУспільства споживання в країнах,  
що зДійснили економічні реформи

бєЛІкова н. в.

УДК 659.1.011.12

Бєлікова Н. В. роль реклами у формуванні суспільства споживання в країнах, що здійснили економічні реформи
Постійне зростання уваги з боку наукової спільноти до проблем надмірного споживання, вичерпання ресурсів, навантаження на довкілля та 
необхідності переходу до сталого збалансованого розвитку визначає актуальність дослідження феномену суспільства споживання. Особливий 
інтерес викликають у цьому сенсі постсоціалістичні країни, які в короткий термін здійснили перехід від адміністративної до прото-ринкової 
економіки. Метою статті є дослідження особливостей формування компонент суспільства споживання в постсоціалістичних країнах і встанов-
лення факторів, що визначають швидкість та спрямованість цього процесу. З позицій поєднання економічного, соціологічного та філософського 
підходів на базі методів історичного аналізу, системного аналізу та синтезу й порівняння доведено, що феноменом постсоціалістичних країн 
є надзвичайна швидкість трансформації масової свідомості населення від засудження споживання до його ідеалізації. Визначено перелік пози-
тивних і негативних економічних компонент суспільства споживання та представлено аналіз їх присутності у постсоціалістичних країнах. Об-
ґрунтовано коло психологічних компонент суспільства споживання та його наявність у свідомості населення таких країн. Висунуто й доведено 
гіпотезу, що зміна як моделей споживання, так і самої цінності споживання в свідомості населення постсоціалістичних країн відбувалася в першу 
чергу за рахунок реклами. Окреслено процес трансформації об’єкта психологічної довіри від радянської пропаганди до ринкової реклами.

Ключові слова: реклама, суспільство споживання, глобальні проблеми, концепція, економічні реформи, постсоціалістичні країни.
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УДК 659.1.011.12
Беликова Н. В. Роль рекламы в формировании общества потребления 

в странах, которые осуществили экономические реформы
Постоянный рост внимания со стороны научного сообщества к про-
блемам чрезмерного потребления, исчерпания ресурсов, нагрузки на 
окружающую среду и необходимости перехода к устойчивому сбалан-
сированному развитию определяет актуальность исследования фе-
номена общества потребления. Особый интерес вызывают в этом 
ключе постсоциалистические страны, которые в короткий срок осу-
ществили переход от административной к проторыночной экономи-
ке. Целью статьи является исследование особенностей формирования 
компонент общества потребления в постсоциалистических странах и 
выявление факторов, определяющих скорость и направленность это-
го процесса. С позиций объединения экономического, социологического и 
философского подходов на базе методов исторического анализа и син-
теза, а также сравнения доказано, что феноменом постсоциалисти-
ческих стран является необычайная скорость трансформации массо-
вого сознания населения от осуждения потребления к его идеализации. 
Определен перечень позитивных и негативных экономических компо-
нент общества потребления и представлен анализ их присутствия 
в странах, проводивших реформы экономики. Обоснован круг психоло-
гических компонент общества потребления и его наличие в сознании 
населения таких стран. Выдвинута и доказана гипотеза о том, что 
смена как моделей потребления, так и самой его ценности в сознании 
населения постсоциалистических стран осуществлялась в основном с 
помощью рекламы. Очерчен процесс трансформации объекта психоло-
гического доверия от советской пропаганды к рыночной рекламе.
Ключевые слова: реклама, общество потребления, глобальные про-
блемы, концепция, экономические реформы, постсоциалистические 
страны.
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Belikova N. V. Role of Advertisement in Formation of the Consumer Society 

in Countries that Conducted Economic Reforms
Permanent growth of attention of the scientific society to the problems of 
excessive consumption, exhaustion of resources, load on environment and 
the necessity of transition to the stable balanced development determines 
urgency of study of the consumer society phenomenon. Of special interest 
are post-socialistic countries, which performed transition from administrative 
to proto-market economy in a short period of time. The goal of the article 
is to study specific features of formation of components of the consumer 
society in post-socialistic countries and to reveal factors that determine the 
rate and direction of this process. The article takes positions of unification of 
economic, sociologic and philosophic approaches on the basis of the meth-
ods of historic analysis and synthesis in order to prove that the phenomenon 
of the post-socialistic countries is an unusual rate of transformation of the 
mass consciousness of the population from condemnation of consumption 
to its idealisation. The article determines a list of positive and negative eco-
nomic components of the consumer society and provides analysis of their 
presence in the countries that conducted economic reforms. It develops a set 
of psychological components of the consumer society and its availability in 
consciousness of the population of such countries. It proposes and proves a 
hypothesis that replacement of both consumption models and consumption 
value in consciousness of the population of post-socialistic countries was con-
ducted mainly with the help of advertisement. The article outlines the process 
of transformation of the object of psychological trust from the Soviet propa-
ganda to market advertisement.

Key words: advertisement, consumer society, global problems, concept, eco-
nomic reforms, post-socialistic countries.
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Починаючи з другої половини ХХ ст., у науковій 
спільноті велика увага приділяється проблемам 
надмірного споживання, притаманного еконо-

мічно розвиненим країнам і необхідності переходу до 
збалансованого «стійкого розвитку». Це пояснюється 
накопиченням великої кількості соціально-економічних 
та екологічних проблем, пов’язаних із сучасним спосо-
бом ведення господарства, яке можна у самому загаль-
ному вигляді визначити як «суспільство споживання». 

На даний час єдиного визначення терміна «су-
спільство споживання» не вироблено, а перелік його 
характеристик, відображений у працях економістів-
маркетологів, філософів і соціологів постійно змінюєть-
ся. Наукову проблему становлять і строки виникнення 
цього явища. Поки що науковці дійшли єдиного виснов ку 
лише щодо констатації факту формування засад суспіль-
ства споживання саме у другій половині ХХ ст. Саме тоді 
виник досі не відомий в історії людства феномен існу-
вання «глобальних проблем», тобто таких, що зачіпають 
не окремі країни або соціуми, а людство в цілому. До та-
ких проблем зазвичай відносять: зміни клімату (глобаль-
не потепління); вичерпання невідновлювальних джерел 
ресурсів; зростання захворюваності населення; збіль-
шення кількості бідного населення; специфіку існування 
людей у економічно відсталих країнах тощо. З переліку 
глобальних проблем видно, що усі вони ґрунтуються на 
зростанні техногенного (антропогенного) навантажен-
ня на довкілля. Як відомо, існує певний ліміт стійкості 
природних комплексів до техногенного навантаження. 
Ця ідея покладена в основу доповіді колективу авторів 
[2] під керівництвом Д. Медоуза «Ліміти зростання», 
представленого до уваги членів неурядової організації 
Римський клуб ще у 1972 р. У цьому докладі уперше була 
побудована модель функціонування п’яти параметрів: 
чисельність населення Землі, рівень техногенного роз-
витку (індустріалізація), виробництво продуктів хар-
чування, вичерпання природних ресурсів, забруднення 
довкілля. Кожний з цих параметрів мав свою динаміку 
та ступінь впливу на інші параметри. У результаті було 
отримано висновок про необхідність зміни домінуючої 
моделі економічного розвитку, який спирається на об-
межене зростання потреб споживачів та максимальне 
їх задоволення за рахунок надвиробництва товарів і по-
слуг. Іншими словами, при збереженні сучасних тенден-
цій зростання споживання, індустріалізації та забруд-
нення довкілля, у ХХІ столітті людство наблизиться до 
природних лімітів, у результаті чого, найбільш імовірно, 
відбудеться неконтрольований спад чисельності насе-
лення та різке падіння обсягів виробництва. 

У зв’язку з цим актуальним є дослідження основ-
них факторів, що впливають на формування суспіль-
ства споживання в окремих країнах світу. Науково-
практичний інтерес становить дослідження ролі рекла-
ми у формуванні засад основних компонентів суспіль-
ства споживання в країнах, що зазнали трансформації 
економічних систем. 

На чому ж базується надмірне споживання ресур-
сів і благ, яке призводить до вичерпання лімітів еконо-
мічного зростання? Безумовно, на комплексі соціально-
психологічних параметрів, що утворюють феномен  

ХХ ст.– суспільстві споживання, який досліджено до-
стат ньо повно, особливо у зарубіжній літературі: Ж. Бод- 
рійяром [3], Р. Інглхартом [5], Е. Фромом [7]. У віт-
чизняній літературі також представлені дослідження  
О. Добридень, спрямовані на визначення соціокультур-
них характеристик суспільства споживання [6]; мето-
дологію його пізнання [8], тощо. Тому визначення ролі 
реклами у становленні суспільства споживання та пер-
спектив його розвитку в країнах, що зазнали економіч-
ної трансформації, є метою даної статті. 

Як зазначають вчені з Національної академії наук 
України, якщо весь світ вийшов би на сучасний 
рівень споживання США, то ресурсів вистачило 

б тільки на декілька років [1]. З цього можна зробити 
висновок, що не в усіх країнах процес становлення су-
спільства споживання має однакову швидкість. Так, за 
опосередкованим критерієм перевищення витрат насе-
лення, для США датою настання суспільства споживан-
ня вважають 1956 р.; для Великобританії – 1960 р.; Фран-
ції – травень 1968 р.; ФРН – 1970 р.; НДР – осінь 1989 р.; 
Росії – 2004 р. Таким чином, підґрунтям для встановлен-
ня суспільства споживання є певний рівень економічно-
го розвитку країни та рівень доходів її населення. 

У постсоціалістичних країнах існує своя специфіка 
становлення суспільства споживання. Тривалий період у 
цих країнах спостерігався дефіцит основних товарів ма-
сового попиту, розподілення яких відбувалося за центра-
лізованими схемами. Так А. Ослунд відмічає, що радян-
ські люди, які не мали змоги не тільки потрапити за межі 
СРСР, але й отримувати вільний доступ до будь-якої ін-
формації щодо закордонного життя, вважали неправдо-
подібним численність товарів у західних супермаркетах. 

Дослідимо передумови колапсу командно-адміні-
стра тивної економіки в СРСР та Україні, спираючись 
на аналіз основних показників соціально-економічного 
розвитку та характеристик особливостей споживчої 
поведінки населення. На рис. 1 наведено динаміку змін 
розміру валового національного продукту (ВНП) і націо-
нального доходу СРСР у 1980 – 1989 рр. 

 З рис. 1 видно, що динаміка зростання ВНП і 
національного доходу мала нерівномірний характер 
із стрибкоподібними точками зростання та падіння.  
У 1980 – 1984 рр. темпи змін розглянутих показників 
було доволі сталими, проте пожвавлення економічного 
розвитку не відбувалося. Найбільше зниження темпів 
показників економічного розвитку країни припало на 
1985 р. і 1989 р.; а зростання – на 1988 р. Слід відзна-
чити, що 1989 р. вважається роком початку кризи в еко-
номіці СРСР, коли значною мірою уповільнилися темпи 
зростання основних показників економічного розвитку. 
Ще більшу наочність має зіставлення темпів прирості 
ВНП за п’ятирічками у СРСР (рис. 2).

 Аналогічна ситуація спостерігалася у сфері про-
мислового та сільськогосподарського виробництва (рис. 
3). Динаміка темпів змін обсягів продукції промисловос-
ті мала більш-менш рівномірний характер, невеликий 
приріст припадав на 1983 – 1984 рр. У 1989 р. зафіксова-
не найбільше за розглянуте десятиріччя падіння темпів 
зростання обсягів промислового виробництва. 
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рис. 1. темпи змін ВНП та національного доходу СрСр у 1980 – 1989 рр.

1 – ВНП; 2 – національний дохід.

1966 – 1970 1986 – 19881981 – 19851976 – 19801971 – 1975

Період

Середньорічні темпи
приросту, %

8
7

6

5

4

3

2
1

0

7,6

6,2

4,8

3,6 3,9

рис. 2. Середньорічні темпи прирості ВНП У СрСр у 1966 – 1988 рр. 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
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Темп зміни, %

98,0
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102,9

100,2

2

100,2 101,0

101,7101,7104,4

103,9103,8

105,3

103,4104,1

106,2105,4

103,6 103,4

1

99,4

рис. 3. темпи змін обсягів виробництва промислової та сільськогосподарської продукції в СрСр

1 – продукція промисловості; 2 – продукція сільського господарства.
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Динаміка змін обсягів продукції сільського госпо-
дарства характеризувалась значною неусталеністю. Так, 
у 1980 – 1981 рр. відбулось зменшення приросту обсягів 
сільськогосподарського виробництва, зокрема знизили-
ся обсяги виробництва продукції рослинництва (рис. 4). 

У 1982 – 1983 рр. цю ситуацію було виправлено 
(середньорічний приріст коливався від 2 до 4%). Почи-
наючи з 1984 р., темпи цього показника знов знизилися. 
Ще один сплеск збільшення виробництва сільськогос-
подарської продукції припадав на 1986 р.

Коливання показників економічного розвитку 
промисловості й сільського господарства супроводжу-
валася неусталеністю динаміки продуктивності праці та 
реальних доходів населення (рис. 5). 

Низькі темпи зростання продуктивності праці 
в економіці СРСР призвели до суттєвого відставання 
від провідних країн світу, зокрема США. Проте, незва-
жаючи на недостатній рівень забезпечення населення 
основними споживчими товарами, рівень грошових 
накопичень у республіках СРСР, зокрема в Україні, був 
достатньо високим, що підтверджується статистичними 

даними та дослідженнями Бєлокрилової О. С., Вольчи-
ка В. В. та ін. [10, 11]. 

Таким чином, на момент руйнування планово-
адміністративної економіки у країнах склалася специфіч-
на ситуація. Більшість населення мала запаси грошових 
коштів у вигляді готівки або депозитів на фоні тривалої 
нестачі базових товарів і предметів розкоші. Ці умови 
найкращим чином формували в масовій свідомості цін-
ність основних компонент суспільства споживання. До 
таких компонент можна віднести абсолютизацію та стан-
дартизацію моди, як основний чинник тривалості фаз 
життєвого циклу товарів; постійну спрямованість як ви-
робників, так і споживачів на задоволення матеріальних 
потреб, що набуває рис головної філософії бізнесу (про 
що яскраво свідчать праці Ф. Котлера [12]); орієнтацію на 
споживання як ідеальну модель соціального буття. 

Феноменом постсоціалістичних країн, що зазна-
ли економічних реформ, можна вважати надзвичайну 
швидкість трансформації масової свідомості населення 
від засудження споживання до його ідеалізації. Переду-
мовами для цього, окрім вже зазначеного вище трива-

рис. 4. Динаміка змін обсягів виробництва продукції сільського господарства в СрСр

1 – продукція рослинництва; 2 – продукція тваринництва

рис. 5 Динаміка змін продуктивності праці та реальних доходів на душу населення в СрСр у 1980 – 1989 рр.

1 продуктивність праці; 2 – реальні доходи населення.
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лого періоду дефіциту, можна вважати високий рівень 
загальної освіченості та культури населення. Навіть ви-
сокий рівень медицини може виступати опосередкова-
ним індикатором готовності суспільства для прийняття 
моделі переважання споживання над іншими соціаль-
ними детермінантами. На користь цього свідчить думка  
Р. Інглхарта «До вельми недавнього часу людина біль-
шою частиною існувала в умовах негарантованості ви-
живання… Уперше в історії люди у масі своїй – значна 
їх частина – виросли, засвоїв відчуття, що виживання 
можна сприймати як належне» [5].

Проте не всі економічні (рис. 6) компоненти су-
спільства споживання були сформовані у постсоціаліс-
тичних країнах. Так, у період економічних реформ і після 
нього були відсутні або мали усічений варіант такі ком-
поненти, як створення робочих місць і прискорення ін-
новаційної діяльності. Реструктуризація зайнятості була 
викликана в першу чергу кризою у промисловому секто-
рі, а інноваційна діяльність підприємств залишилась на 
низькому рівні, що пояснюється великою масою товарів 
закордонного виробництва та активним їх просуванням. 

Натомість коло психологічних (рис. 7) компонент 
суспільства споживання було присутнє в постсоціаліс-
тичних країнах повною мірою. У даній статі висунута 
гіпотеза, що зміна як моделей споживання, так і самої 
цінності споживання у свідомості населення в постсоці-

алістичних країнах відбувалась у першу чергу за рахунок 
реклами. При цьому в цих країнах реклама мала біль-
ший вплив на населення, ніж у будь-яких інших країнах 
світу. Довести цю гіпотезу спробуємо за допомогою іс-
торичного підходу, системного аналізу та порівняння. 

На початку трансформаційного періоду більшості 
населення країн з планово-адміністративною економі-
кою були притаманні такі психологічні риси:

 сприйнятливість до пропаганди;
 високий рівень довіри до ЗМІ;
 схильність до стандартизації соціальної пове-

дінки;
 розгубленість та пошук нових моделей соціалі-

зації та просування у соціальній ієрархії. 
Окрім цього, достатньо стійкими були політичні 

стереотипи, які представляють собою ментальні кон-
струкції, найбільш віддалені від емпіричного досвіду 
особистості. Таким стереотипам притаманна як над-
звичайна стійкість, так і можливість «перевертання» на 
протилежний бік під впливом виняткових для особис-
тості ситуацій. 

Тому можна вважати, що стандартну соціалістич-
ну пропаганду на початку періоду економічних реформ 
у країнах колишнього СРСР зайняла реклама, а моделі 
соціалізації в соціалістичному суспільстві надзвичай-
но швидко трансформувалися на моделі «орієнтація на 

рис. 6. Економічні компоненти суспільства споживання

рис. 7. Психологічні компоненти суспільства споживання
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купівлю» у суспільстві споживання. На користь цього 
свідчить той факт, що в сучасній рекламі більшій обсяг 
інформації стосується не тільки товару, але й норм і спо-
собів життя. 

Надзвичайно високий рівень довіри населення 
до реклами можна проілюструвати таким прикладом.  
У рамках російського опитування ROMIR Monitoring [14] 
1600 осіб старше 18 років у більш ніж 100 містах було ви-
явлено, що існує достовірна залежність між рівнем осві-
ти респондентів і позитивним ставленням до реклами. 
При цьому майже половина опитаних (44%) скоріше не 
довіряє рекламній інформації. Незважаючи на це, частка 
людей, які здійснюють покупки на основі рекламної ін-
формації, становить 59% серед людей із середньою та ви-
щою освітою та 53% людей з високими доходами. Отже, 
деклароване негативне ставлення населення до реклами 
практично не здійснює впливу на її здатність впливати 
на моделі споживацької поведінки [14]. 

ВиСНОВки
Проведений аналіз свідчить, що на сучасному ета-

пі розвитку у постсоціалістичних країнах присутні усі 
психологічні та деякі з економічних компонент суспіль-
ства споживання. Таке порушення балансу між еконо-
мічними та психологічними компонентами зумовлює 
зростання ролі саме екзогенних факторів у формуванні 
моделей споживацької поведінки у свідомості населен-
ня, до яких у першу чергу можна віднести рекламу.      
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