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Тема: Потреби як рушійні сили економічного розвитку. Види потреб. Закон зростання 

потреб. 

 

Мета: ознайомити здобувачів освіти із сутністю поняття «потреби»; розглянути види 

потреб; вивчити дію закону зростання потреб. 

 

 

Основною проблемою економіки в сучасній економічній теорії вважається 

безмежність людських потреб у світлі обмеженості ресурсів, що можуть бути використані 

для їх задоволення. Економічна система будь-якої країни світу працює з метою задоволення 

існуючих у суспільстві на цей час потреб. 

Задоволення потреб відбувається 

шляхом виробництва товарів та послуг, яке 

неможливе без застосування необхідних для 

цього ресурсів. Проблема ж полягає в тому, що 

ресурсів, які можуть бути задіяні у процесі 

виробництва на цей час, завжди виявляється 

недостатньо для створення такої кількості 

товарів та послуг, за допомогою якої можна 

було б задовольнити всі існуючі в даному 

суспільстві потреби. 

Отже, суспільство завжди опиняється 

перед вибором: які з усіх існуючих потреб задовольнити сьогодні, а які — у майбутньому? 

Наявність незадоволених потреб, що залишаються такими через обмеженість ресурсів, 

виступає стимулом для зростання обсягу виробництва товарів та послуг у кожному 

наступному році. Зростання потужності економіки відбувається за рахунок залучення 

додаткових ресурсів, більш ефективного їх використання на основі впровадження нових 

технологій та кращої організації процесу праці. Проте економічне зростання не вирішує 

суперечність між потребами і ресурсами. Річ втому, що потреби зростають швидше за 

можливості їх задовольняти. Виникають все нові й нові потреби, їх коло швидко 

розширюється відповідно з дією об’єктивного економічного закону зростання потреб. 

Ресурси знову виявляються недостатніми з точки зору нових можливостей виробництва і 

нового рівня потреб суспільства. Таким чином, зростаючі потреби виступають як рушійні 

сили економічного розвитку суспільства. 



Взагалі, в сучасній економічній літературі потребу розглядають як відчуття нестачі 

чого-небудь, як бажання отримання речі чи послуги, за допомогою яких можна позбутися 

цього відчуття. Так, потребу в їжі можна розглядати як реакцію на відчуття нестачі 

необхідної кількості калорій в організмі людини, що проявляється через відчуття голоду. 

Потреба у регулярному читанні газет породжується відчуттям нестачі інформації про події 

в світі, що свідчить про відповідний ступінь інтелектуального розвитку людини, у якої ця 

потреба існує. Отже, потреби можуть бути дуже різноманітними і залежати від ступеня 

розвитку окремої людини та суспільства в цілому. Спробуємо класифікувати основні види 

потреб. 

 

Потреби класифікують за суб’єктами та за об’єктами. Тобто — хто виступає носієм 

певних потреб та що може виступати засобом задоволення тих чи інших потреб. 

За суб’єктами існує два способи класифікації потреб. Згідно з першим потреби 

поділяють на індивідуальні, колективні та суспільні. Відповідно, носієм індивідуальних 

потреб виступає окрема людина (індивід), яка відчуває необхідність в отриманні їжі, одягу, 

житла, інформації, уваги з боку оточення і багато іншого. Колективні потреби виникають 

там, де у певної кількості людей існують спільні інтереси. Це можуть бути потреби в 

отриманні прибутку від спільної економічної діяльності, потреби у перемозі на виборах 

певної політичної партії, або потреба у завоюванні першого місця у змаганнях в командних 

видах спорту. Суспільні потреби—це потреби у гарантуванні національної безпеки країни 

(потреба у збройних силах, органах внутрішніх справ і т.д.). 



Інший спосіб класифікації потреб за суб’єктами стосується видів потреб, що 

виникають у суб’єктів економічної діяльності. Тут розрізняють потреби домогосподарства, 

підприємства та держави.  

Як уже було сказано, розрізняють потреби і за об ’єктами. Так, усі потреби людини 

можна поділити на фізіологічні і духовні. Фізіологічні потреби породжуються необхідністю 

виживання людини як біологічної істоти. Як будь-яка жива істота людина повинна 

регулярно харчуватись, мати можливість захистити себе від холоду та інших природних 

явищ, що можуть загрожувати її життєдіяльності. Все це породжує потреби у їжі, одязі, 

житлі і т. ін. З другого боку, здатність людини до вищої психічної діяльності виступає 

підґрунтям формування у неї духовних потреб, що й відрізняє її від усіх інших біологічних 

істот на Землі. До духовних потреб відносяться потреби у спілкуванні, в отриманні знань, 

у мистецтві, у творчості. Саме наявність духовних потреб відокремлює людину від світу 

тварин і перетворює її на соціальну істоту. 

Усі фізіологічні та духовні потреби можна поділити ще на два види потреб - 

першочергові та непершочергові. 

 

Існують й інші способи класифікації потреб. Однією з найбільш поширених в 

економічній літературі є класифікація потреб за системою відомого американського 

вченого А. Маслоу. У так званій піраміді потреб Маслоу вони розташовані за ступенем 

необхідності (нагальності) їх задоволення. В основі цієї піраміди перебувають фізіологічні 

потреби (голод, спрага, одяг, житло). Другий поверх відведено потребам у безпеці та захисті 

(надійність доходів, гарантії працевлаштування, особиста безпека, екологічні умови). На 

третьому поверсі знаходяться соціальні потреби (спілкування, любов, взаєморозуміння). 

Четвертий рівень складають потреби у повазі (самоповага, визнання з боку оточення, 

суспільно значимий статус). Останній, найвищий поверх піраміди, відведено потребам у 

самовираженні (саморозвиток та самореалізація у творчій праці, мистецтві). 



 

Слід наголосити, що з індивідуальних потреб людей складаються загальносуспільні 

потреби, для задоволення яких існує суспільне виробництво. Як уже зазначалося на початку 

параграфа, суспільне виробництво завжди відстає від рівня існуючих потреб. Це 

відбувається, по-перше, через те, що вже задоволені потреби можуть відновлюватись через 

певний проміжок часу. 

По-друге, задоволення одних потреб породжує виникнення інших. Отже, зростання 

потреб має під собою об’єктивні підвалини. Об’єктивний економічний закон зростання 

потреб можна сформулювати таким чином: процес задоволення певних потреб на основі 

розвитку суспільного виробництва є одночасно процесом виникнення нових потреб, що 

вимагають свого задоволення. 

Якщо уважно подивитись на взаємозв’язок між потребами і виробництвом, то можна 

побачити, що потреби не тільки стимулюють розвиток виробництва, а й визначають його 

структуру та характеризують ступінь розвитку суспільства в цілому. Справді, нові галузі 

виробництва виникають під впливом нових потреб, що з’являються у суспільстві. 

Структура ж суспільного виробництва з точки зору співвідношення у ньому традиційних та 

новітніх галузей свідчить про досягнутий рівень розвитку суспільства. 

Слід сказати й про існування зворотного зв’язку. Розвиток суспільного виробництва 

сам може стимулювати появу нових потреб, що досі не існували. Проте головною рушійною 

силою у процесі взаємодії потреб та виробництва все ж таки залишаються зростаючі 

потреби. 

Закон зростання потреб — закон, що виражає внутрішньо необхідні, сталі і суттєві 

зв'язки між виробництвом і досягнутим рівнем задоволення потреб людей, розвиток яких 

(зв'язків) сприяє появі нових потреб та засобів їх задоволення. 

Закон зростання потреб є законом суспільного прогресу. Він характеризує не просто 

зростання, тобто появу все нових і нових потреб, а зміну структури їх, що відбиває 

просування як людини, так і суспільства в цілому від біологічного (фізіологічного) до все 

більш і більш різнобічного, багатого життя. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0


 

 

 

Домашнє завдання: 

1) Законспектувати викладений вище матеріал, вивчити конспект. 

2) Письмово дати відповіді на питання: 

 Опишіть три етапи розвитку потреб на прикладі економічно розвинутих  

країн ХХ ст.  

 Поясніть взаємовплив потреб і виробництва.  

 Наведіть приклад першочергових та непершочергових фізіологічних потреб. 

 Наведіть приклад першочергових та непершочергових духовних потреб.  

 

 

Усі виконані завдання надсилайте на електронну адресу gr.ev@ukr.net  з підписом у темі 

листа «ПІБ, № групи та назва навчальної дисципліни». 

mailto:gr.ev@ukr.net

