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 Розглянуто найбільш розповсюджені дефініції демонстративного споживання. Пока-
зано загальне та особливе у поняттях «показне споживання», «престижне споживання»,  
«статусне споживання», «надлишкове споживання», «іміджеве споживання», «марнотратне 
споживання». Встановлено сутність демонстративного споживання через його розуміння як 
економічного відношення, що виникає в суспільстві за наявності відповідних економічних, 
соціальних та культурологічних умов. 

Ключові слова: споживання, суспільство споживання, демонстративне споживання, по-
казне споживання, престижне споживання,  статусне споживання, надлишкове споживання, 
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Постановка проблеми. Споживчий 
обсяг та його структура відіграють важливу 
роль у відображенні соціально-економічного 
розвитку суспільства, показуючи динаміку 
змін, яка відбувається не тільки у сфері сус-
пільного відтворення, але й у суспільних 
інститутах. Споживчі витрати мають ваго-
мий вплив на структуру економіки, динамі-
ку зайнятості населення, рівень інфляції та 
ін. Особливо актуальним на теперішній час 
постає дослідження досить нової для нашого 
суспільства проблеми – демонстративне 
споживання, яке з'явилось в Україні нещо-
давно, на підставі формування ринкової 
економіки та появі нового суспільства спо-
живання.  

Для нашої країни поява феномену де-
монстративного споживання є ще досить 

новим та недостатньо вивченим питанням, 
як з теоретичної так і з практичної точки зо-
ру, завдяки значному впливу на зміни у ха-
рактері споживання суспільства. Тому вини-
кає особлива потреба в детальному розгляді 
цього явища. 

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Останнім часом спостерігається 
зростання інтересу науковців, різних облас-
тей науки у дослідженні споживання. Особ-
ливо в коло їх інтересів потрапляє спожи-
вання, яке відображає соціальне розшару-
вання та впливає на соціально-економічні 
відносини в суспільстві. 

Велика кількість економістів, соціоло-
гів та маркетологів захопилися вивчанням 
даної проблематики, але першим, хто звер-
нув свою увагу на такий феномен у суспіль-
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стві, як «демонстративне споживання», був 
американський економіст та соціальний те-
оретик кінця ХІХ століття Торнстен Веблен. 
Саме він ввів таке поняття, як «демонстра-
тивне споживання» [1, с.108]  

Веблен звернув увагу на те, що певні 
різновиди товару споживались не завдяки 
своїм властивостям корисності, а виключно 
через показне споживання. Тим самим даю-
чи змогу продемонструвати своє соціальне 
та економічне становище в суспільстві. 

Приблизно в той самий час, свою ува-
гу, до феномену показного споживання,  
звернув німецький соціолог Г. Зіммель [2] та 
ще декілька класиків економічної соціології: 
Ж. Бодріяр [3], Е. Фромм [4], В. Зомбарт [5]. 
Але їх дослідження в сфері демонстративно-
го споживання несли більш поверхневий 
характер і не булио достатньо глибокими. 

 Також, в цьому напрямку досліджень 
слід відмити праці сучасних науковців, та-
ких як: В. І. Іл'їн [6], Ю. А. Цімерман [7], Л. 
І. Ростовцева [8], О. С. Посипанова [9]. Але 
не дивлячись на суттєвий внесок у дослід-
женні феномену «демонстративне спожи-
вання», науковці різняться у формулюванні 
понятті цього явища і кожен має власне ба-
чення та спробу прогнозування впливу по-
казного споживання на суспільство. 

Фурмулювання мети статті. Метою 
даної статті є встановлення сутності поняття 
«демонстративне споживання» та встанов-
лення його місця серед споріднених катего-
рій, які описують дії у споживчій сфері,  
спрямовані на утвердження свого власного 
«Я» серед оточення.  

Виклад основного матеріалу дослід-
ження. У зв'язку з переходом нашої країни 
від командно-адміністративного устрою до 
ринкової економіки, українське суспільство 
потрапило у новий час, а саме, перебудови 
системи та свідомості суспільства. Глобаль-
ні зміни у сфері споживання, наче хвилею, 
накрили українців. Велика кількість яскра-
вого імпортного товару та реклама з легкіс-
тю привернули увагу споживачів. Українці 
поступово почали змінюватись. Завдяки сво-
їм рисам довірливості і слухняності, які бу-
ли притаманні нашому споживачеві при по-
передньому устрою економіки, українці 
сприймали все нове з захопленням та вдяч-
ністю.  

З подальшим розвитком ринкової еко-
номіки в українському споживчому секторі 
поступово почали з'являтись нові потреби, 
які були зовсім не властиві суспільству ми-
нулого часу, де панувала стандартизація в 
поведінці та споживанні товарів і послуг. 
Сучасний конкурентний ринок надав мож-
ливість свободи вибору споживачу, а рек-
ламний ринок та індустрія моди, сприяли 
виникненню такої потреби, як «виділитись з 
натовпу», «заявити про себе» за допомогою 
певних товарів та послуг, які мали особливе 
значення і вартість. З'явились нові сценарії 
споживання, що поступово призвели до поя-
ви, певних явищ та наслідків, які наклада-
ють свій відбиток на багатьох сферах сус-
пільного життя.  

Одним з унікальних явищ, або фено-
меном, що з'явилось у вітчізняному суспіль-
стві споживання, стало демонстративне 
споживання. Яке проявляє себе за допомо-
гою товару-демонстратора. 

Треба зауважити, що першим, хто  
звернув свою увагу на таке явище в суспіль-
стві і описав його у своїй роботі «Теорія  
дозвільного класу» (1899 р), був Т. Веблен. 
Саме він наприкінці ХІХ століття ввів у обіг 
поняття «демонстративне споживання» 
(Conspicuous Consumption), що означало 
«використання споживання для доказу во-
лодіння багатством» [1, с.108]. Він вважав, 
що такий тип споживання був притаманний 
для представників «дозвільного класу», тоб-
то заможних американців, які в свою чергу 
копіювали елітарний європейський клас, але 
на відміну від попередників, всіляко нама-
гались продемонструвати своє споживання, 
як показне. Що в свою чергу сформувало 
уяву елітарного шару американського сус-
пільства. 

Ще одним з дослідників цього каркасу 
був французький соціолог Ж. Бодрійяр, який 
вивчав суспільство споживання і вважав, що 
– це суспільство самообману, де неможливі 
ні справжні почуття, ні культура. «… це та-
кож суспільство навчання  споживанню, со-
ціального дресирування у споживанні, тобто 
існує новий та специфічний спосіб соціалі-
зації, що з’явився у зв’язку з виникненням 
нових продуктивних сил і монополістичною 
перебудовою економічної системи з висо-
кою продуктивністю» [3, с.111].  
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Вчений вважав, що в маніпулюванні 
споживанням полягає пояснення парадоксів 
сучасної цивілізації, для якої необхідні бід-
ність та війни, переслідуючи одну й ту саму 
мету – нарощування виробництва. «Наше 
суспільство споживання: це відмова від дій-
сності. В такому суспільстві споживають не 
заради фізичного виживання, а в ім'я задо-
волення символічних потреб та примх» [3, 
с.4]. Ж. Бодрійяр показав, що просування 
індустріального суспільства до більш висо-
кої стадії розвитку змінює соціальні відно-
сини між людьми – «…люди в суспільстві 
добробуту оточені не стільки, як це було в 
усі часи, іншими людьми, скільки об’єктами 
споживання» [3, с.5].  

Речі лежать в центрі уваги сучасної 
людини. Вони формують її бажання і звич-
ки, визначають практики її повсякденної дії, 
обмежуючи їх своїми правилами-інструк-
ціями. Вони є матеріально втіленими симво-
лами, які позначають соціальний статус і 
роль свого користувача. Якщо за часів К. 
Маркса влада речей утверджувалася через 
матеріалізм індустріального виробництва, то 
постіндустріальне суспільство підпорядко-
вується речам не тільки на матеріальному, а 
й на глибоко символічному рівні [10, с.373].  

Дослідження Ж. Бодрійяра показали, 
що споживання у ході еволюції суспільства 
стає все більше  наслідком соціальної логіки 
диференціації. Ж. Бодрійяр, як і всі соціоло-
ги, приклав до дослідження суспільства 
споживання підхід, за яким останнє поста-
вало результатом впливу на людину і її сві-
домість соціального оточення. Майже в та-
кому ж контексті розглядають даний фено-
мен і представники франкфуртської школи 
Е. Фромм та Г. Маркузе.  

Вивчаючи проблему людини, яка була 
основною темою його досліджень, Е. Фромм 
аналізує її потреби – у спілкуванні, у твор-
чості, у пізнанні, восвоєнні  буття, у відчутті 
глибоких коренів тощо.  Протягом усієї сво-
єї наукової діяльності вчений залишався  
вірним основним теоретичним положенням 
психоаналізу і прагнув з'ясувати, яку роль 
відіграють психологічні фактори в соціумі, 
намагався розкрити психологічний механізм 
суспільного розвитку.  

Поставивши у центр своїх досліджень 
психологічну модель людини, він намагався 

проаналізувати розгортання потенційних  
людських якостей у процесі пристосування 
людини до конкретної соціально-еконо-
мічної дійсності. Через суперечність між 
людиною та природою Е. Фромм виводить 
фундаментальні психологічні потреби, які 
підносить до статусу вічних, незмінних, по-
за історичних за своїм походженням спону-
кань. Спираючись на цей теоретичний фун-
дамент, він дотримується думки, що люд-
ська природа як сукупність універсальних 
потреб у своєму історичному розвитку реа-
лізується різними способами залежно від 
конкретних соціальних умов. Тобто, вона і 
зберігається, і в той же час постійно моди-
фікується під впливом соціуму. 

Вплив сучасного західного суспільства 
на людину Е. Фромм намагається показати у 
своїй роботі «Мати чи бути», аналізуючи 
суспільство крізь призму конфлікту двох 
орієнтацій характеру (ринкового і продукти-
вного), а також через суперечність двох спо-
собів існування людства – володіння та бут-
тя. Під володінням та буттям він розумів дві 
різні структури характеру. Коли людина до-
тримується принципу володіння, становлен-
ня її до світу виражається в прагненні зро-
бити його об’єктом володіння, перетворити 
все і всіх на свою власність. Протилежним 
способом існування виступає буття, за 
Фроммом, це життєлюбство, справжня при-
четність до світу, істотна реальність особис-
тості [4].  

Е. Фромм був впевнений у тому, що 
багатство не робить людину щасливою. 
Стан сучасного суспільства дуже непокоїв 
науковця, він вважав, що воно 
«…складається з «атомів» – найдрібніших, 
відокремлених один від одного часток, що 
утримуються разом егоїстичними інтереса-
ми і необхідністю використовувати один 
одного» [11, с.319]. Про небезпеку психоло-
гічного стану сучасної людини у майбут-
ньому Е. Фромм  висловився  таким чином: 
«У минулому небезпека полягала в тому, що 
люди ставали рабами. Небезпека майбут-
нього – в тому, що люди можуть стати робо-
тами» [11, с.420].  

Через це,  Фромм закликав до ство-
рення нового ідеального суспільства, в яко-
му орієнтація людини на володіння буде 
змінена орієнтацією на буття. Функцією 
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нового суспільства, він вважав, сприяння 
виникненню нової людини, якій властиві 
такі  якості: готовність відмовитись від усіх 
форм володіння заради того, щоб повною 
мірою бути; відчуття себе на своєму місці в 
сфері свого буття; визнання всебічного роз-
витку людини та її близьких вищою метою 
життя; відчуття свого єднання з життям, ві-
дмова від підкорення, від експлуатації, руй-
нування та виснаження природи, прагнення 
зрозуміти природу, жити в гармонії з нею. 

Таким чином, класичні роботи, при-
свячені дослідженню модифікації спожи-
вання у другій половині ХХ ст., виокремили 
у якості його самостійної форми демонстра-
тивне споживання та пов'язали його із спо-
живанням заради демонстрації свого соці-
ального статусу. У подальшому ті науковці 
(як правило, представники країн пострадян-
ського простору), які зверталися до дослід-
жень у даній царині, стали використовувати 
поряд з  існуючим терміном інші поняття, не 
розмежовуючи їх за сутнісними ознаками. 
Так, сьогодні у науковому співтоваристві 
поряд із категорією «демонстративне спо-
живання» співіснують поняття «показне 
споживання»,  «престижне споживання»,  
«статусне споживання», «надлишкове спо-
живання» тощо.  При цьому  між ними не 
встановлено чіткої демаркаційної лінії. Зве-
дення найбільш розповсюджених дефініцій 
демонстративного споживання в таблицю 1. 
показує зміст кожної із категорій, яка опи-
сує даний феномен.  

Слід зазначити, що серед існуючих ви-
значень демонстративного споживання най-
більш розповсюдженими є ті, які вслід за Т. 
Вебленом пов'язують його з утвердженням 
власної значимості (статусу) серед оточую-
чих. При цьому акцент ставиться на діях 
людини заради досягнення означеної мети: у 
всіх наведених визначеннях ключовим па-
раметром є певний вид діяльності (викорис-
тання споживання, споживання благ, прид-
бання та використання товарів, купівля то-
варів) заради демонстрації статусу. Поряд із 
розглянутим терміном у науковій літературі 
широкого використання набуло поняття  
«показне споживання». Однак, порівняння 
визначень цих двох категорій дозволяє пе-
реконатися у їх повній ідентичності: показне  
споживання також пов'язується з поведін-

кою людей у споживчій сфері, яка здійсню-
ється не заради отримання корисності, а з 
метою справити враження на оточуючих. Це 
ж саме можна сказати й відносно поняття 
«статусне споживання», що відображає де-
монстрацію високого статусу, засобом якого 
є висока ціна демонстративно споживчих 
речей [6, с.131]. 

Схожа ситуація виникає і при виокре-
мленні серед споріднених поняття «прес-
тижне споживання» – ряд авторів описує 
дане поняття у сенсі споживання заради за-
войовування престижу, тобто  з метою спра-
вити враження на оточуючих [19, с.409]. У 
реалізації подібного підходу до окреслення 
рис престижного споживання виділяється 
спроба представити його як різновид демон-
стративного споживання, що виникає в за-
лежності від конкретної мотивації  остан-
нього [8, с.272]. Таким способом автори на-
магаються досягти більшої конкретизації 
цільової спрямованності діяльності індиві-
дів, що купують товари не заради викорис-
тання їхньої споживчої корисності. У визна-
ченні даного поняття існує й спроба пред-
ставити такий вид споживання як норму  
культури, яка тисне, диктує ірраціональну за 
своєю суттю поведінку [6].  

І, на сам кінець, звертаємо увагу на іс-
нування визначень, які акцентують увагу на 
наявності споживання, яке виходить за межі 
необхідного (тут утверджується розуміння 
межі, за якою раціональна поведінка індиві-
да перетворюється на ірраціональну). Од-
нак, описується подібна поведінка людей 
одночасно і в термінах демонстративного 
споживання, і в термінах споживання над-
лишкового [7; 20]. 

Аналіз найбільш розповсюджених ви-
значень демонстративного споживання, а 
також споріднених з ним понять показав, що 
на сьогодні у науковій літературі  представ-
лено доволі широке використання термінів, 
які виражають одне й те ж саме явище під 
різними назвами, або ж позиціонують окре-
мі аспекти одного й того ж самого процесу 
споживання, спрямованого на демонстрацію 
певних рис особистості, що дозволяє їй при- 
вернути до себе увагу оточення. Як уявля-
ється, таке положення не може бути прий-
нятним, оскільки не дозволяють сконцент-
рувати увагу на причинно-наслідкових зв'яз- 
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Таблиця 1 
Дефініції демонстративного споживання 

Визначення демонмтративного споживання 
Демонстративне спожи-

вання 
Показне спожи-

вання 
Престижне 
споживання 

Статусне 
споживання  

Надлишкове 
споживання 

 
Використання споживання 

для доказу володіння багатст-
вом (Т. Веблен, 1899) 

Текст, що складається з си-
мволів, тобто з свідомо сконст-
руйованих знаків. Це спожи-
вання, яке здійснюється в знач-
ній мірі для його читання, роз-
кодування оточуючими (В. І. 
Іл'їн, 2000) 

Споживання, яке виходить 
за рамки життєво-необхідного, 
а інакше, як якогось понад-
потрібного споживання, обу-
мовленого престижно-
іміджевими мотивами індиві-
дуального, групового, поколін-
ного, класового, країнного і 
цивілізованого буття (Ю.А. 
Цімерман, 2007)  

Споживання товарів і послуг 
з метою отримання корисності 
не від самого їх використання, 
а від демонстрації їх викорис-
тання (Економіка від А до Я: 
тематичний довідник, 2007) 

Придбання та використання 
товарів з усвідомлюваною або 
неусвідомлюваною метою при-
вернути увагу оточуючих або 
конкретних персон (О. С. По-
сипанова, 2012) 

Характеристика поведінки 
окремих людей і цілих сімей, у 
яких в основі моделі спожи-
вання лежить купівля товарів 
не стільки для використання за 
прямим призначенням, скільки 
для демонстрації власного ста-
тусу (А. Н. Андрєєва, Е. В. Ма-
рмі, 2012) 

Споживання товарів на по-
каз, заради демонстрації соціа-
льного успіху (Енциклопедич-
ний словник з психології та 
педагогики, 2013) 

 

 
Використання 

предметів спожи-
вання з метою 
справити вражен-
ня на оточуючих 
(Великий еконо-
мічний   словник, 
1997) 

Споживання, 
основним моти-
вом якого є де-
монстрація свого 
соціального по-
ложення (перш за 
все соціально-
економічного) (В. 
І. Іл'їн, 2000) 

Теорія, згідно з 
якою частина 
споживчих витрат 
спрямована не на 
максимізацію не-
залежних індиві-
дуальних функцій 
корисності, а на 
те, щоб справити 
враження на ото-
чуючих людей 
(Економіка. Тлу-
мачний словник, 
2000) 

Споживання, 
головним моти-
вом якого є де-
монстрація свого 
високого соціаль-
ного положення 
(Е. В. Воля, 2008) 

Споживання 
товарів і послуг не 
з метою вилучен-
ня корисності, а 
заради того, щоб 
справити вражен-
ня на оточуючих 
(Новий англо-
російський слов-
ник-довідник. 
Економіка, 2010) 

 
Це норма 

культури, яка 
тисне, диктує 
ірраціональну 
за своєю сут-
тю поведінку 
(В. І. Іл'їн, 
2000) 

Спожи-
вання заради 
завойовуван-
ня престижу 
(Є. В. Воля, 
2008) 

Різновид 
демонстрати-
вного спожи-
вання, в за-
лежності від 
мотивації де-
монстратив-
ного спожи-
вання (Л. І. 
Ростовцева, 
2009) 

 Означає , 
що річ вико-
ристовується 
не за своїм 
призначен-
ням, а з ме-
тою справити 
враження на 
оточуючих 
(Менеджмент 
в домашньо-
му господарс-
тві, 2010) 

 
Демонс-

трація висо-
кого стату-
су, засобом 
якого є ви-
сока ціна 
демонстра-
тивно спо-
живчих ре-
чей (В. І. 
Іл'їн, 2000) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Це виник-

нення та ін-
ституалізація 
«синдрому 
споживання», 
згідно якому 
жити в борг 
не соромно, а 
навпаки, пре-
стижно, ос-
кільки підви-
щується кон-
сумативна 
ідентичність 
(С. А. Ша-
вель, 2010) 

 Складено за: [1, 6, 7, 8, 12, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20] 
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ках, які породжують даний феномен у сус-
пільстві. Більш того, розмитість категорії 
«демонстративне споживання» та її «розчи-
нення» у схожих поняттях відволікає увагу 
від дослідження істинних причин виникнен-
ня споживацької поведінки особливого ти-
пу, причому такого, який наносить шкоду 
гармонійному розвитку як окремої людини, 
так і суспільства. Для усунення цих пере-
шкод необхідно з'ясувати сутнісних бік де-
монстративного споживання.  

Перш за все, звернемося до визначення 
власне економічної діяльності. Науковці 
єдині у розумінні останньої як специфічної 
форми ставлення людини до навколишнього 
світу, яке  за своїм змістом відображає її зу-
силля, зосереджені на цілеспрямованій його 
зміні й перетворенні заради задоволення рі-
зноманітних потреб [21, с.82]. Саме потреби 
як нужда в благах, об’єктивно необхідних 
для підтримання життєдіяльності й розвитку 
людини, є визначальним чинником її еконо-
мічної активності. Отже, ключ до розуміння 
поведінки, спрямованої на демонстративне 
споживання, знаходиться у потребах.  

Базуючись на теорії потреб А. Маслоу 
приходимо висновку, що демонстративне 
споживання не може детермінуватися фізіо-
логічними потребами – воно завжди є спо-
живанням, що перевищує рівень, необхід-
ний для фізичного виживання індивіда і йо-
го збереженням як особливого біологічного 
виду. Не може, на нашу думку, воно викли-
катися і потребами у безпеці, оскільки цей 
рівень потреб тісно пов'язаний з фізіологіч-
ним і набуває свого конкретного вираження 
в психологічних відчуттях людини (страх, 
тривога, невпевненість) і проявляється у її 
прагненні досягти гарантії задоволення фізі-
ологічних потреб і захищеності організму. 
Таким чином, окреслені рівні потреб відо-
бражають прагнення людини до стабільнос-
ті та послідовності своєї життєдіяльності в 
умовах нестійкого соціального середовища.  

Як стверджує А. Маслоу, «діяльність 
людини, спрямована на задоволення потреб 
завжди відбувається у певному соціальному 
середовищі й завжди пов’язана з конкрет-
ною ситуацією або з активністю інших лю-
дей» [22, с.127]. Саме тому для людини, ок-
рім фізіологічних, характерні потреби нема-
теріального характеру, пов’язані з форму-

ванням її особистості. Це так звані соціальні 
потреби, які набувають свого конкретного 
вираження в необхідності досягнення такого 
становища, коли між конкретною особою та 
її оточенням встановлюються відносини 
взаєморозуміння, виникає почуття належно-
сті до кого-небудь або чого-небудь більшо-
го, ніж ти сам. На більш високому рівні роз-
витку особистості формуються потреби у 
повазі та самовираженні. Соціальні потреби, 
а також потреби у повазі та самовираженні 
детермінують зв’язки між людьми, які вихо-
дять із потреб задоволення почуття власної 
гідності, прагнення до панування, підкорен-
ня або свободи, готовності прийняти та ви-
конувати певну соціальну роль, пов’язану із 
статусом, бажання досягти особистих успі-
хів, необхідність соціального самоутверд-
ження тощо. Задоволення даних потреб по-
роджує в людини почуття власної значущос-
ті, адекватності, воно виступає не менш ва-
гомим мотивом її діяльності, ніж економіч-
ні, соціальні чи етичні імпульси [21, с.74].  

Ми вважаємо, що демонстративне 
споживання породжується із прагнення лю-
дини задовольняти саме ці, більш високі  
рівні потреб. Однак, на нашу думку, тут не-
обхідне розуміння того, що задоволення 
останніх відбувається під впливом норма-
тивної складової – просування до кінцевої 
мети завжди обмежується цінностями, які 
або утримують людину від певних дій, або 
дозволяють їй діяти відповідним чином. 
Отже, демонстративне споживання як спо-
живання надлишкове і здійснене заради не-
обхідності викликати повагу до себе та са-
моутвердитися у відповідному оточенні, має 
грунтуватися на відповідній ціннісно-
нормативній основі. З цього можна психо-
логів доводять, що відсутність у людини 
ціннісно-нормативного стрижня схиляє її до 
девіантної поведінки, яка має різні форми 
свого прояву. В економічній сфері вона ви-
ражається в поведінці ірраціонального ха-
рактеру і, в тому числі, у сфері споживання. 
зробити висновок, що становлення остан-
ньої передує власне поведінці – дозволити 
собі задовольняти потреби більш високого 
рівня шляхом марнотратства та гонитви за 
непотрібними статусними товарами може 
тільки та людина, яка позбавлена духовнос-
ті.  
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Таким чином, ми вимушені визнати, 
що глибинні корені демонстративного спо-
живання носять як економічну, так і психо-
логічну, соціальну та культурологічну при-
роду. З одного боку, вони є прагненням за-
доволення соціальних потреб і потреб у по-
вазі та самовираженні, що має й економічне 
підгрунтя, а з іншого – способом вирішення 
особистих психологічних проблем у певно-
му культурному середовищі. Цілком зрозу-
міло, що при постанові питання в такому 
контексті демонстративне споживання є 
економічним наслідком більш глибоких 
психологічних, соціологічних і культурних 
процесів. Економічним наслідком в силу то-
го, що за рахунок саме економічних сил 
створюється можливість забезпечення фізіо-
логічних потреб та потреб у безпеці, що до-
зволяє перейти до задоволення більш висо-
ких рівнів потреб. Дійсно, людина, яка пе-
реймається виживанням, не надто буде опі-
куватися соціальними проблемами або по-
шуком засобів до встановлення поваги та 
самовираження. Не випадково демонстра-
тивне споживання як особливий феномен 
виникло у багатих і високорозвинутих краї-
нах, коли досягнутий рівень суспільного  
добробуту дозволив вийти суспільству за 
межі фізіологічних потреб. Тобто, певний 
рівень розвитку економічних відносин слід 
вважати матеріальним підгрунтям до роз-
гортання поведінки, пов'язаної із демонстра-
тивним споживанням. Сама ж подібного ро-
ду поведінка мотивується психологічними 
аспектами і реалізується у відповідному се-
редовищі людей, які поділяють деструктивні 

цінності.  
У силу цього при визначенні демонст-

ративного споживання ми маємо враховува-
ти, що даний феномен є певним відношен-
ням індивіда до суспільства, якому він нама-
гається довести інформацію про себе як пе-
вну особистість. Оскільки це відношення 
реалізується через особливу форму спожи-
вання, яка є певною фазою відтворювально-
го процесу і, у свою чергу, визначає саму 
матеріальну можливість задоволення потреб 
у повазі та самовираженні, то не буде по-
милкою вважати таке відношення економіч-
ним. Тому демонстративне споживання ми 
пропонуємо тлумачити як економічні відно-
сини між людьми з приводу задоволення  
соціальних потреб і потреб у повазі та само-
вираженні, що реалізуються у формі дій, 
спрямованих на використання товарів з ме-
тою затвердження свого особливого (висо-
кого) соціального та економічного поло-
ження в суспільстві. Умовами виокремлення 
таких відносин слід вважати достатній для 
задоволення фізіологічних потреб рівень 
економічного розвитку суспільства (еконо-
мічні умови),  а також утвердження в певних 
прошарках населення особливого типу со-
ціокультурних цінностей (соціальні та куль-
турологічні умови). 

Відповідно, такі явища як статусне, 
гламурне, марнотратне, престижне та імід-
жеве споживання слід вважати формами, в 
яких  реалізується  демонстравне споживан-
ня у залежності від способу задоволення со-
ціальних потреб і потреб у повазі та самови-
раженні (див. рис.1).  

 
Демонстративне споживання 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Форми демонстративного (показного) споживання 
 
Статусне споживання характерезується 

демонстративним споживанням заради під-
тримання або навіювання удаваного певного 
статусу в суспільстві (оточенні). Засобом 
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ється нормативна складова діяльності – 
вплив на прийняття рішень соціокультурних 
цінностей. Таким чином, демонстративне 
споживання є економічними відносинами 
між людьми з приводу задоволення соці-
альних потреб і потреб у повазі та самови-
раженні, що реалізуються у формі дій, 
спрямованих на використання товарів з ме-
тою затвердження свого особливого (висо-
кого) соціального та економічного поло-
ження в суспільстві. У якості умов, за яких 
демонстративне споживання  виокремлем-
люється у відповіджні відносини, постають  
достатній для задоволення фізіологічних по-
треб рівень економічного розвитку суспіль-
ства (економічні умови), а також утверд-
ження в певних прошарках населення особ-
ливого типу соціокультурних цінностей (со-
ціальні та культурологічні умови). 

Література. 
1. Веблен Т. Теория праздного класса / Т.
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демонстрації статусного споживання є висо-
ка вартість товарів-демонстраторів, що спо-
живаються та обовязкова навність бренду 
(брендовий автомобіль, годинник, смарт-
фон, одяг та ін.). 

Гламурне споживання характерезуєть-
ся купівлею і демонстрацією певних товарів 
та відвідуванням відповідних заходів, які 
відповідають критеріям ексклюзивності, яс-
кравості та актуальності з точки зору моди. 

Марнотратне споживання характерезу-
ється показним споживанням певних товарів 
і послуг понад  необхідні потреби за раху-
нок перевищення власного бюджету, що 
може призвести до життя у борг. 

Престижне споживання характеризу-
ється споживанням товарів і послуг завдяки 
їх зовнішнім властивостям, а не з огляду на 
реальну корисність. 

Іміджеве споживання характерезується 
демонстративним споживанням товарів та 
послуг заради створення враження на ото-
чуючих. Засоби демонстрації іміджевого 
споживання залежать від рівня соціального 
середовища. Це може бути престижний ав-
томобіль, гаджети, брендовий одяг тощо.  

Висновки. Аналіз найбільш розпов-
сюджених в економічній літературі визна-
чень демонстративного споживання дозво-
лив виявити відсутність усталеного розу-
міння даного феномену. Науковці при до-
слідженні споживання, яке спрямоване не на 
вилучення корисності з благ, а здійснене а з 
метою справити враження на оточуючих, опе-
рують різними категоріями і часто викорис-
товують їх як синоніми. При цьому у визна-
ченнях більшість дослідників зводить де-
монстративне споживання до дій, що спря-
мовані на досягнення певної мети (демон-
страція статусу, привернення уваги 
оточуючих, формування враження про себе, 
утвердження свого високого соціального й 
економічного положення тощо). 

Беручи до уваги той факт, що дії лю-
дини в економічній сфері завжди обумовле-
ні її ставленням до навколишнього світу і 
відображають зусилля, зосереджені на ціле-
спрямованій його зміні й перетворенні зара-
ди задоволення різноманітних потреб, при-
ходимо висновку про витоки  демонстрати-
вного споживання із прагнення задовольня-
ти соціальні потреби, а також потреби у по-
вазі та самовираженні. При цьому врахову-
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ДЕМОНСТРАТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ» Е. 
В. Кучеренко, аспирант ГВУЗ «Национальный горный  университет» 

Рассмотрены наиболее распространенные дефиниции демонстративного потребления. 
Показано общее и особенное в понятиях «показное потребление», «престижное потребле-
ние», «статусное потребление», «избыточное потребление», «имиджевое потребления», «ра-
сточительное потребление». Установлена сущность демонстративного потребления через его 
понимание как экономического отношения, которое возникает в обществе при наличии соо-
тветствующих экономических, социальных и культурологических условий. 

Ключевые слова: потребление, общество потребления, демонстративное потребление, 
показное потребление, престижное потребление, статусное потребление, избыточное потре-
бление, имиджевое потребления, расточительное потребление. 

  ESSENCE OF THE NOTION OF DEMONSTRATIVE CONSUMPTION 
E. V. Kucherenko, post-graduate student, SHEI «National Mining University»

The most common definitions of demonstrative consumption are considered. General and spe-
cific in such terms as «demonstrative consumption», «prestigious consumption», «status consump-
tion», «excess consumption», «image consumption», «wasteful consumption» are shown. The es-
sence of demonstrative consumption is established through its understanding as an economic rela-
tionship that arises in society with the presence of appropriate economic, social and cultural condi-
tions. 

Keywords: consumption, consumer society, demonstrative consumption, apparent consump-
tion, prestige consumption, status consumption, overconsumption, image consumption, wasteful 
consumption. 
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