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СУЧАСНА МОДА ЯК СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ФЕНОМЕН

Сучасна мода -  суперечливий феномен, який привертає увагу не тільки 
фахівців з моди, але й стає центром важливих наукових дискусій. Сьогодні 
вона одночасно розглядається як соціально-філософський феномен, глибоке 
психологічне явище, історичний феномен та своєрідна естетична філософія, 
яка дозволяє людині виражати власні потреби, інтереси, амбіції та цінності. 
Метою даного дослідження є аналіз суперечливого феномену моди, який 
акумулює в собі найважливіші соціально-політичні, культурні, історичні 
зміни та психологічний стан суспільства, швидко реагує на них, пропонуючи 
нові яскраві естетично-культурні моделі, образи та зразки поведінки, 
характерні для нової історичної ситуації та епохи в цілому.

Сучасна постіндустріальна культура є яскраво вираженою культурою 
масового споживання, в якому мода є динамічною формою стандартизованої 
масової поведінки. Суспільству споживання властива динамічність, 
відвертість, надмірність, соціальна диференціація та мобільність. Воно 
швидко створює нові символи, яких необхідно дотримуватися, оскільки вони, 
в тому числі і мода, визначають спосіб життя та поведінку індивідів, моральні 
установки та ціннісні орієнтації, що відповідають духу споживання як умові, 
без якої соціальний успіх індивіда та престиж стають важко доступними.

Так, представники семіотичного підходу -  французькі дослідники 
Р. Барт, Р. Сеннет, П. Бурдьє, Ж. Бодрійяр, -  знаковість (як істотну 
властивість моди) розглядають як причину, що необхідна для стимулювання 
постійного обміну в індустріальному суспільстві та існування особливого 
«потягу до моди». Дійсно, сьогодні в основі створення модного образу 
лежить визначення певних візуальних кодів (колір, форма одягу тощо), які 
змінюються від сезону до сезону. Мода сьогодення трансформувалася у 
модний маркетинг суспільства споживання. Більш того, сьогодні перестає 
домінувати і код модної форми. Код форми трансформується в код формату -  
сьогодні моду визначає формат, ситуативна ідентифікація. Мода перестала 
бути диктатором, вона лише задає вибір з досить великого числа варіацій
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Секція 3. Аналітика соціальних процесів

стилів, стає інструментом ситуативної ідентифікації, «форматування». Свого 
часу ще Е. Тоффлер вказував, що для періоду науково-технічної революції 
характерним є значне багатоманіття стилів життя [2, с. 247]. Філософ 
пов’язував наявність у суспільстві різноманітних стилів життя з поділом не 
на класи, групи та соціальні верстви, а на субкультури. Саме тому сучасній 
людині складно зорієнтуватися в цьому розмаїтті субкультур і сформувати 
власний стиль життя. Слід зазначити, що мода змінює не тільки предметний 
світ, але й духовний. Вона виникає в результаті дії факторів надмірності і 
самодостатності, є феноменом культури і сурогатом релігії, в її основі лежать 
стадні інстинкти людини. Поступово розвиток цивілізації у ХХІ столітті 
сприяє появі такої людини, яка оточує себе речами-знаками, символами, які 
відрізняють її від інших та водночас поєднують з ними та світом в цілому.

Характеризуючи сучасну епоху, Ж. Липовецьки [1, с. 39] називає її 
«суспільством гіперспоживання», якому притаманне завоювання 
повсякденного життя брендами та обміном. У це гіпермаркетне століття 
неоспоживач, який звільнився від старих (традиційних) правил, стає 
одержимим модою і все більш непередбачуваним, гнучким та мобільним у 
своїх смаках та покупках. Народжується нова людина -  турбо-споживач, 
який шукає емоційних переживань, прагне до розкоші, але мріє отримати все 
безкоштовно, і саме тому купує дешево. Наступає епоха нарцисизму і 
гедонізму, в якій людина відчуває гостру потребу у заповненні духовного 
вакууму, пошуку орієнтирів та відчутті втраченого почуття стабільності. 
Ж. Липовецьки також уподібнює моду специфічному засобу релаксації, через 
який почуття гумору допомагає людині легко розкріпачитися і звільнитися 
від соціального контролю [1, с. 52].

У сучасних умовах глобалізації мода виконує специфічні функції 
виробництва та підтримки символічного порядку, пов'язаного з вимогами 
сучасного масового виробництва та його мережевої структури. Вона активно 
визначає і структурує процес сучасного споживання, а також виконує 
уніфікуючу функцію. Культурна уніфікація пов'язана з процесами 
поширення сучасного знання, стандартів освіти, форм культурного 
споживання тощо. Всі ці моменти культурної уніфікації орієнтовані на 
уніфікацію символічної сфери сучасного світу. У цьому процесі мода займає 
важливе місце, оскільки вона є засобом трансляції символічного змісту 
сучасної культури. З одного боку, на масового споживача постійно впливає 
глобалізаційний та нівелюючий ідентичність і культурну своєрідність тиск 
модних зразків поведінки, відбувається стандартизація різних сторін життя і 
зовнішнього вигляду. З іншого, -  глобалізацію супроводжує сплеск локальної 
етнічної самосвідомості, позиціонування індивідуалізму, філософія 
екологізації виробництва та споживання.

Отже, зазначені тенденції, в кінцевому рахунку, переробляються і 
адаптуються суспільством масового споживання, глобалізаційною 
економікою і стандартизованою системою попиту та пропозицій.
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Національні (етнічні) символи, субкультурні знакові коди, вінтажні 
«спогади» стають при цьому елементами вільного спілкування людей в 
транснаціональному масштабі. На наш погляд, в міру стирання класової 
поляризації та зростання демократії мода створює ілюзію соціальної рівності. 
Проте все одно вона залишається засобом підкреслення соціальних 
відмінностей, але вже не стільки «вищих» і «нижчих», скільки просто різних 
соціальних груп. Для забезпечення більш ефективного функціонування моди 
як соціального інституту необхідна соціальна кооперація та різні види 
групової активності, що використовуються для формування символічних 
елементів цього інституту та впливають на його природу та зміст.
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В Україні підхід до визначення зайнятості ґрунтується на 
співвідношенні чисельності працюючих і кількості економічно активного 
населення, що спирається на рекомендації Міжнародної організації праці. За 
визначенням МОП, економічно активне населення складається з населення 
обох статей віком від 15 до 70 років включно, яке впродовж певного періоду 
часу забезпечує пропозицію робочої сили на ринку праці [9, с.172]. До складу 
економічно активного населення входять особи, які займаються економічною 
діяльністю або шукають роботу, тобто зайняті та безробітні.

Трансформації у вітчизняній економіці, кризи (невеликі в окремих 
галузях і масштабні 2008 року та поточна) спричинили загострення багатьох 
проблем, зокрема, й проблеми зайнятості, нестабільної ситуації на ринку 
праці, дисбалансу попиту і пропозиції робочої сили. Внаслідок такої ситуації 
люди поступово втрачають відчуття захищеності та впевненості, відтак, 
спостерігаємо активний ріст представників прекаріату та поширення на 
ринку праці атипових прекарних практик. Проблема зайнятості населення є 
однією з найгостріших соціально-економічних проблем української держави. 
За таких умов зростає роль ефективної діяльності державних управлінських 
інститутів у сфері зайнятості населення, які мають «пом’якшувати»
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