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Holistic harmonious development of a person depends on the quantity and 
quality of the needs being met. A vector of social and economic develop-
ment aimed at maximizing rather than harmonious satisfaction of needs 
destroys the holistic human reproduction, turns a person into a consumer. 
The article is dedicated to the issue of humanizing the system of needs and 
optimizing its structure, which expand the conditions for holistic human 
development. The modern transformation of the structure of needs, which 
takes place in the context of globalization, occurs under the stringent pres-
sure of many objective and subjective factors that sometimes have a multi-
directional and contradictory impact on the system of needs. Needs are in 
the state of movement, development, expansion; the structure of needs is 
complex, multilevel, hierarchical. An important task for economic practice 
is the creation of mechanisms for external and internal restriction of exces-
sive needs, formation of effective social norms of personal consumption. 
The search for a new vector of civilized socio-economic development should 
be oriented toward such structural changes in the system of human needs 
that will be formed under the influence of humanization, which ensures the 
balance of structural elements. The progress of humanity is not confined to 
the restriction of needs of a person, it is associated with the development 
of his/her abilities, with such dynamic and structural changes in the system 
of needs that contribute to the development and realization of abilities of a 
person. Among the main directions of the transformation of the structure 
of human needs in the context of the spread of the contradictory impact 
of globalization there can be separately singled out the acceleration of the 
quantitative dynamics of the growth of needs, changes in their quality, 
improvement of the forms and methods for their satisfaction; growth of 
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Целостное гармоничное развитие человека зависит от количества 
и качества удовлетворяемых потребностей. Вектор социально-
экономического развития, направленный на максимальное, а не гар-
моничное удовлетворение потребностей, разрушает целостное 
воспроизводство человека, превращает его в потребителя. Статья 
посвящена вопросу гуманизации системы потребностей и оптими-
зации ее структуры, которые расширяют условия целостного че-
ловеческого развития. Современная трансформация структуры по-
требностей, что разворачивается в условиях глобализации, проис-
ходит под жестким давлением многих объективных и субъективных 
факторов, которые иногда имеют разнонаправленное и противо-
речивое воздействие на систему потребностей. Потребности пре-
бывают в состоянии движения, развития, расширения; структура 
потребностей является сложной, многоуровневой, иерархической. 
Важной задачей для хозяйственной практики является создание ме-
ханизмов внешнего и внутреннего ограничения чрезмерных потреб-
ностей, становление эффективных социальных норм личного по-
требления. Поиск нового вектора цивилизованного социально-эконо- 
мического развития должен быть ориентирован на такие структур-
ные изменения в системе потребностей человека, которые будут 
формироваться под влиянием гуманизациии, обеспечивающей равно-
весие структурных элементов. Прогресс человечества не сводится 
к ограничению потребностей человека, он связан с развитием его 
способностей, с такими динамическими и структурными измене-
ниями в системе потребностей, которые способствуют развитию 
и реализации человеческих способностей. Среди основных направле-
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Цілісний гармонійний розвиток людини залежить від кількості та якості задоволених потреб. Вектор соціально-економічного розвитку, що спря-
мований на максимальне, а не гармонійне задоволення потреб, руйнує цілісне відтворення людини, перетворює її у споживача. Статтю присвячено 
питанню гуманізації системи потреб та оптимізації її структури, що розширює умови цілісного людського розвитку. Сучасна трансформація струк-
тури потреб, що розгортається в умовах глобалізації, відбувається під жорстким тиском багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів, що інколи 
мають різноспрямовану та суперечливу дію на систему потреб. Потреби перебувають у стані руху, розвитку, розширення; структура потреб є 
складною, багаторівневою, ієрархічною. Важливим завданням для господарської практики є створення механізмів зовнішнього та внутрішнього 
обмеження надмірних потреб, становлення ефективних соціальних норм особистого споживання. Пошук нового вектора цивілізованого соціально-
економічного розвитку має бути зорієнтований на такі структурні зміни в системі потреб людини, що будуть формуватися під впливом гуманіза-
ціїї, яка забезпечить рівновагу структурних елементів. Прогрес людства не зводиться до обмеження потреб людини, він пов’язаний з розвитком її 
здібностей, з такими динамічними та структурними змінами в системі потреб, які сприяють розвитку та реалізації людських здібностей. Серед 
основних напрямів трансформації структури потреб людини в умовах поширення суперечливого впливу глобалізації можна окремо виділити: при-
скорення кількісної динаміки зростання потреб, зміну їх якості, вдосконалення форм і методів їх задоволення; зростання міжнаціональних і внутріш-
ньонаціональних розривів в обсязі та структурі потреб; інституціоналізацію особистого споживання і перетворення його на фактор економічного 
зростання; виділення потреби як провідного чинника конструювання соціальної ідентичності.
Ключові слова: потреби людини, вільні та перетворені форми, суспільство споживання, піднесення потреб, гуманізація.
Бібл.: 17. 
Тютюнникова Світлана Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної теорії та економічних методів управ-
ління, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)
Карасик Анна Олегівна – аспірант, кафедра економічної теорії та економічних методів управління, Харківський національний університет ім. В. Н. Ка- 
разіна (пл. Свободи, 4, Харків, 61022, Україна)



331Проблеми економіки № 4, 2017

економічна теорія

ний трансформации структуры потребностей человека в условиях 
распространения противоречивого влияния глобализации можно 
отдельно выделить: ускорение количественной динамики роста по-
требностей, изменение их качества, совершенствование форм и ме-
тодов их удовлетворения; рост межнациональных и внутринацио-
нальных разрывов в объеме и структуре потребностей; институ-
ционализацию личного потребления и преобразование его в фактор 
экономического роста; выделение потребности в качестве ведущего 
фактора конструирования социальной идентичности.
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Вступ. Основою функціонування економіки є за-
доволення найрізноманітнішого кола потреб, без яких 
існування людини не можливо. Цілісний гармонійний 
розвиток людини залежить від кількості та якості задо-
волених потреб. Історія людства – це одночасно й відо-
браження структури та тенденцій задоволення ним від-
повідних потреб, результат його активності, завдяки чому 
воно творить себе та свою історію. Практично усю історію 
людського суспільства можливо представити як історію 
виникнення, розвитку й ускладнення потреб. Потреби 
мають конкретно-історичний характер, що проявляється 
у їх походженні, сутності, структурі, ієрархії у різні істо-
ричні епохи. У теперішній час на трансформаційні проце-
си в динаміці та структурній перебудові потреб суттєвий 
вплив здійснює глобалізація, яка прискорює поширення 
суспільства споживання на трансформаційні суспільства, 
поглиблює розриви у споживанні між країнами «ядра» 
та «периферії», сприяє розповсюдженню різних моделей 
споживання.

Споживання, як форма економічної та соціальної ді-
яльності людини і суспільства ототожнюється з відтворен-
ням людини, відповідного типу суспільства. Вектор соці-
ально-економічного розвитку, що спрямований на макси-
мальне, а не гармонійне задоволення потреб, руйнує цілісне 
відтворення людини, перетворює її на споживача. Як пише 
З. Бауман, «спосіб, яким сьогоднішнє суспільство «фор-
мує» своїх членів, диктує, в першу чергу, зобов`язаність 
грати роль споживачів» [1, с. 116]. Перекоси в структурі 
потреб, поява множини факторів, що мають вплив на по-
треби, призводять до того, що потреби змінюються у сут-
нісному та змістовному аспектах. Це, своєю чергою, при-
зводить до того, що потреби перетворюються на категорію 
суб’єктивну, непостійну, змінну. Більшість потреб людини 
на сьогодні є надуманими, роздутими та нав’язаними. По-
шук шляхів оптимізації та гуманізації потреб полягає у від-
борі тих потреб, які сприяють розвитку, а не деградації 
людини.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Потре-
би людини завжди були у центрі уваги спеціалістів різних 
галузей знань. Серед основних напрямів дослідження цієї 
проблеми економічною наукою слід зазначити такі: від-
творювальний, соціально-інституційний та поведінковий. 
В останній час поведінковий підхід до аналізу потреб та їх 
змін під впливом глобалізації використовують у своїх ро-
ботах українські дослідники: В. Геєць, А. Гриценко, В. Кири-
ленко, Е. Лібанова, М. Соколик, О. Шафалюк та ін. Значний 
вклад в обґрунтування теоретичних основ поведінкової 
економіки, особливостей задоволення потреб, мотивації 
в  сфері споживання зробили лауреати Нобелівської премії 
з економіки Д. Канеман (2002 р.) та Р. Талер (2017 р.).

В сучасних умовах поведінковий підхід у дослідженні 
такої важливої та суперечливої проблематики, як потреби 
людини, набуває особливої актуальності, що пов`язано, на 
нашу думку, з кількома причинами: по-перше, поглиблен-
ням і поширенням суспільства споживання, що веде до на-
пруги протиріччя між природою та суспільством; по-друге, 
з появою змін у людині (розмивання ідентичності, гендерні 
трансформації, поширення практик зі зміною свідомості, 
вторгнення у сферу біологічної репродукції), що свідчить 
про напругу протиріччя між потребами людини, що спря-
мовані на духовні практики, та тими, що спрямовані на її 
фізіологічні особливості. По-третє, зростають розриви 
між країнами та у середині них між різними верствами на-
селення за критерієм об’єму та структури потреб, що за-
довольняються. Тому актуалізується завдання гуманізації 
та оптимізації потреб людини, що надасть можливість 
розв`язати деякі протиріччя та знизити тиск на біосферу.

Постановка проблеми. Стаття присвячена питанню 
гуманізації системи потреб та оптимізації її структури, що 
розширює умови цілісного людського розвитку. Проблема 
вивчення трансформації потреб людини в умовах глоба-
лізації потребує методологічного оновлення. Потреба як 
складна багатогранна категорія повинна досліджуватися 
за допомогою міждисциплінарного підходу. Економічна 
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наука, яка вивчає економічні потреби в межах свого пред-
метного поля, має декілька підходів – відтворювальний, 
соціально-інституційний та поведінковий, використовує 
результати наукових узагальнень таких дисциплін, як со-
ціальна філософія, соціологія, психологія та ін. Одночасно 
сучасна трансформація структури потреб, що розгортаєть-
ся в умовах глобалізації, відбувається під жорстким тиском 
багатьох об’єктивних і суб’єктивних факторів, що інколи 
мають різноспрямовану та суперечливу дію на систему по-
треб. Отже, на нашу думку, важливо при дослідженні по-
треб людини звернути особливу увагу на аналіз глобаль-
ного контексту, розкриття інституційної обумовленості та 
суб`єктності особистого споживання.

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах 
спостерігається динамічний сплеск потреб людини. Цей 
сплеск має різну природу. Важливо відрізняти вплив сус-
пільства споживання на систему потреб від соціально-
економічних наслідків дії закону піднесення потреб. Нові 
потреби, які спрямовані на розвиток людини та задоволь-
няють її потреби, не порушуючи рівноваги навколишнього 
світу, важливо відрізняти від тих, що, навпаки, ведуть до 
людської деградації та деградації навколишнього серед-
овища. Важливим завданням для господарської практики 
є створення механізмів зовнішнього та внутрішнього об-
меження надмірних потреб, становлення ефективних соці-
альних норм особистого споживання. Актуалізація цього 
напрямку дослідження потреб відбувається з появою тео-
рії сталого розвитку.

Концепція сталого розвитку обґрунтовує необхід-
ність забезпечувати задоволення потреб сучасників у та-
кий спосіб, щоб не зашкодити можливостям задоволення 
потреб майбутніх поколінь. Ця концепція сформувалася 
в умовах вичерпності потенціалу попередньої моделі роз-
витку, коли протиріччя між наростаючими потребами сус-
пільства і порівняно обмеженими можливостями біосфери 
поставили під загрозу майбутнє існування людства. Як за-
значає О. Бервено, ключовим питанням концепції сталого 
розвитку є перехід до нового етапу цивілізаційного роз-
витку, заснованого на радикальній зміні цінностей і ці-
лей сучасного суспільства, гармонізації розвитку людини 
в природі, змістовній наповненості різних сфер людської 
діяльності [2]. Протилежними щодо принципів сталого 
розвитку виступають тенденції суспільства споживання. 
Суспільство споживання – це суспільство зрілого капіта-
лізму з не відрегульованими соціальними детермінантами. 
На структуру потреб людини воно має згубний вплив не 
тому, що розширює коло потреб і їх якість, а тому, що ін-
дивідуальне споживання стає сенсом життя, піддається 
глибокій інституціоналізації і перетворюється на один із 
провідних факторів економічного розвитку. Як зазначає 
О. Сінькевич, вищим втіленням уявлень про щастя масової 
людини, сформованої значною мірою суспільством спожи-
вання, є універсальний магазин, де вона може задовольни-
ти усі свої потреби, вміло сформовані «цивілізацією добро-
буту і розваг» [3].

Індивідуальне споживання виходить за межі потреб 
фізичного відтворення людини. Основна частина людства 
задовольняє потреби понадприродні, тим самим поши-
рює коло соціальних потреб, за рахунок яких здійснюєть-
ся відтворення людини соціальної. У структурі особистих 

потреб можна виявити асиметрію між тими, які пов’язані 
з перетворювальною діяльністю людини, спрямованою на 
зовнішній світ, і тими, що спрямовані на самовдосконален-
ня. Якщо потреби постійно зростають і асиметрія зберіга-
ється, то це веде до поглиблення розриву між ними, появи 
та загострення суперечностей.

Така ситуація стає сприятливим підґрунтям для ви-
никнення та розширення перетворених форм потреб. Під 
перетвореною формою потреби ми розуміємо таку, через 
яку відбувається самозаперечення розвитку, розлюдя-
ність. Наприклад вітальна, вільна і природна потреба в їжі 
переходить в обжерливість, прийняття їжі за межами на-
сичення. Перетворені форми мають інерційну здатність 
самовідтворюватися і вступати в протиріччя з потребами 
у вільних формах. Перетворені потреби існують у різнома-
нітних формах як надмірні, заміщені та спотворені.

Асиметрія у структурі потреб веде до загрози люд-
ського існування, до антропологічної катастрофи. Запо-
бігання такої ситуації вимагає виходу на новий щабель 
самоорганізації суспільства шляхом конвергентного роз-
витку новітніх технологій (нано-, біо-, інформаційних, со-
ціальних), який буде базуватися на оптимальній структурі 
особистих потреб. Оптимальна структура потреб може 
сформуватися тільки за умов внутрішнього самообмежен-
ня, поєднаного з зовнішньою культурою споживача, яка 
базується на новітніх знаннях і технологіях і спрямована 
на цілісний людський розвиток.

Серед основних напрямів трансформації структу-
ри потреб людини в умовах поширення суперечливого 
впливу глобалізації можна окремо виділити: прискорен-
ня кількісної динаміки зростання потреб, зміну їх якості, 
вдосконалення форм і методів їх задоволення; зростання 
міжнаціональних і внутрішньонаціональних розривів в об-
сязі і структурі потреб; інституціоналізацію особистого 
споживання і перетворення його на фактор економічного 
зростання і розвитку; виділення потреби як провідного 
чинника конструювання соціальної ідентичності.

Глобалізація справляє глибокий і різноманітний (як 
позитивний, так і негативний) вплив на зміни у структу-
рі потреб людини. Серед основних позитивних напрямів 
впливу глобалізації слід зазначити такі: формування со-
ціально виважених стандартів споживання, актуалізація 
соціально відповідального споживання, етична експертиза 
потреб, інтелектуалізація, соціалізація, гуманізація, еколо-
гізація та ціннісне ранжування потреб. Серед негативних 
впливів глобалізації на структурні зміни потреб зазначимо 
такі: зростання питомої ваги перетворених потреб шляхом 
їх віртуалізації, поширення феномена споживацтва, вибу-
довування структури потреб не на ціннісних, а вартісних 
засадах, що призводить до втрати людської ідентичності.

Закон піднесення потреб носить об’єктивний харак-
тер і виражає причинні зв’язки, які зумовлюють рух еко-
номічних потреб у напряму їх безкінечного кількісного 
зростання, якісного вдосконалення, безперервного виник-
нення нових і вдосконалення наявних форм і методів їх за-
доволення. Суспільство споживання – це історичний зиг-
заг, наслідок складності становлення рівноважної системи 
потреб і цілісного гармонійного розвитку людини. Кожен 
з цих факторів змін у структурі потреб людини має як по-
зитивні, так і негативні впливи. Суб’єктна позиція людини 
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у виборі благ поза вільних створює збільшення питомої 
ваги перетворених потреб у структурі споживання. Вод-
ночас свобода вибору веде до індивідуалізації особистого 
споживання. Однак слід зауважити, що індивідуальне спо-
живання має соціальний характер, в якому відтворюється 
соціальність людини та відбиваються окремі риси суспіль-
ного положення індивіду, його соціальні зв’язки, прина-
лежність до соціальних груп, його відповідність доміну-
ючим споживацьким практикам. Крім того, індивідуальне 
споживання в сучасних умовах все більше перетворюється 
на частку соціального життя людини, формує її стиль жит-
тя. Відповідний стиль життя формує визначену структуру 
потреб, через яку індивід реалізує своє прагнення досяг-
ти відповідної якості життя. Таким чином, можна зроби-
ти висновок, що, по-перше, потреби перебувають у стані 
руху, розвитку, розширення, а по-друге, структура потреб 
є складною, багаторівневою, ієрархічною.

Суспільство споживання як основний драйвер, що 
визначає структуру та динаміку змін у системі особистих 
потреб, поступово відходить у минуле в розвинених краї-
нах світу, але проникає, інколи фрагментарно, в країни, які 
характеризуються ринковою перебудовою економіки. Зу-
пинимося коротко на характеристиці й оцінці суспільства 
споживання як основного фактора зміни потреб в ХХІ ст. 
На зміну попередньої моделі споживання, в основі якої 
лежало дбайливе ставлення до грошей і речей та самооб-
меження сьогодні, для того щоб завтра мати гарантію не 
залишитися без засобів існування, прийшла модель спожи-
вацтва, яка спирається на принцип марнотратства. Цьому 
періоду відповідає «маркетингова революція», в ході якої, 
за визначенням Р. Кейта, «споживач, а не компанія знахо-
диться в центрі... Компанія обертається навколо клієнта, 
а не навпаки. Все більш широке прийняття цієї концепції, 
в центрі якої споживач, має і буде мати для бізнесу дале-
косяжні наслідки, виробляючи справжню революцію в еко-
номічному мисленні. У міру того, як ця компанія отримує 
все більше визнання, маркетинг перетворюється на най-
важливішу функцію бізнесу» [4]. Однак сьогодні «револю-
ція» пішла на спад, маркетинг все більше і далі відходить 
від відповідального до маніпуляційного. Успіх маркетингу 
глобального та національного базувався на знаннях і вмін-
нях використовувати крос-культурні варіації в поведінці 
споживачів. Перекіс у бік вестернізації і маніпуляції за-
гострили протиріччя особистого споживання і тенденції 
структурних змін потреб людини.

Значущою цінністю в суспільстві споживання стало 
задоволення, що надає дослідникам привід вважати сучас-
ну культуру гедоністичною. «В античному гедонізмі, – за-
значає В. Жадан, – який з повною підставою тепер можна 
називати класичним, задоволення полягало, в першу чергу, 
в помірному задоволенні природних потреб, свободі від 
страху, душевного та тілесного болю. Протягом ХХ ст. по-
ступово утвердилося розуміння задоволення як володіння 
чимось. Задоволення тепер полягає не в помірному задо-
воленні основних потреб, а в матеріалізації бажань, які ста-
ють витонченішими, а часом і викривленими [5, с. 69]. Од-
нією з провідних цінностей суспільства споживання стала 
кайнерастія – бажання нового. Кайнерастія, за думкою 
А. Сосланда, може бути пасивною – прагнення до нових 
вражень і активною – прагнення до змін у власному жит-

ті, прагнення створювати нове [6, с. 40]. Кайнерастія може 
бути використана і як засіб розвитку людини, і як засіб вмі-
нення додаткових потреб.

Соціально-економічний розвиток в ХХІ ст. зіткнувся 
з нерозв’язними проблемами. Глибина та швидкість нарос-
тання криз, виклики та невизначеність такі, що людство 
не встигає на них належним чином реагувати, тим більш 
успішно їм протистояти. Ця ситуація зумовлює потре-
бу в пошуку нового вектора цивілізованого соціально-
економічного розвитку, в який структурні зміни в системі 
потреб людини будуть формуватися під впливом гумані-
зації, яка забезпечить рівновагу структурних елементів. 
Ситуація відсутності розширення потреб свідчить про від-
сутність економічного зростання, зниження споживання, 
деградацію людського потенціалу. І така ситуація, на жаль, 
має місце. Вона пов’язана в нерівності в розподілі доходів, 
майновим розшаруванням, розривами в задоволенні по-
треб. Розриви в доходах багатих та бідних верств населен-
ня стрімко зростають. Так, в Україні доля домогосподарств, 
що відносять себе до бідної частини населення, складає 
72,3 %, за оцінками експертів розмір нерівності зашкалює 
[7]. Злиденність і бідність – це не оптимальне споживання, 
а недоспоживання, причому самого необхідного, за меж-
ами споживчого мінімуму. Слід зазначити, що споживчий 
мінімум різний в різних країнах. В Україні він нижчий за 
межу бідності, що встановлено Всесвітнім банком. І якщо 
приймати за основу цей критерій, то за межею бідності 
в Україні живуть до 30 % населення. Прожитковий мінімум 
в Україні – хліб і маргарин, а у Британії – шампанське та 
біфштекс [8].

В складних кризових умовах у країні змінюється спо-
живча поведінка. Споживання продуктів харчування по-
мітно зменшилося за чотирма товарними групами: м’ясо 
та м’ясопродукти; риба та рибопродукти, картопля, овочі. 
Загалом можна констатувати зміну споживчої поведінки 
на продовольчому ринку як загальне скорочення обсягів 
споживання усіх продуктів без ідентифікації їх цінності. 
В таких умовах посилюється асиметрія: споживання насе-
ленням таких груп продуктів, як хліб і хлібопродукти, яйця, 
картопля, рослинна олія, перевищує науково обґрунтовані 
раціональні норми, а кількість м’яса, м’ясопродуктів, мо-
лока, молокопродуктів, риби, рибопродуктів, плодів, ягід 
і винограду є недостатньою [9, с. 195]. Про загрозу подаль-
шого зростання розривів у доходах, рівнях та якості задо-
волення потреб попереджують науковці [10–12].

Складніше розгортається інша ситуація. Само по собі 
зростання потреб – це нормальний закономірний процес. 
Сенс полягає в тому, як людині утриматися від бажання 
володіти безліччю привабливих предметів навколишнього 
світу. Джерелом задоволення основної маси потреб є при-
рода, тому в умовах їх постійного зростання посилюється 
напруга відносин «людина – природа», порушуються ба-
ланс і гармонія такої взаємодії. Такого обсягу землетрусів, 
цунамі, торнадо, ураганів, таких частих і гігантських по-
веней, виснажливих стрибків у температурних режимах, 
з якими зіткнулося людство в ХХІ ст., раніше в історії люд-
ства ніколи не було. Стурбованість людства розширенням 
кола екологічних викликів підкреслюють нові соціальні 
практики, які набувають розповсюдження в сучасних умо-
вах господарювання – фріганізм, дауншифтінг.
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Особливої актуальності проблема збалансованої 
структури особистих потреб набуває в умовах глобаліза-
ції. Це пов’язано з такими причинами, як швидкість роз-
ширення кола потреб, непередбачуваність структурних 
співвідношень між складовими її елементами. Фундамен-
тальна роль потреб у сталому економічному та цивілізова-
ному розвитку обумовлює необхідність вивчення змін, що 
відбуваються у структурі та тенденціях системи людських 
потреб. «Нова наука про людину, – зазначає Е. Фромм, – 
повинна провести фундаментальні дослідження природи 
людських потреб, вивчення яких зробило лише перші кро-
ки. Необхідно визначити, які потреби є потребами нашого 
організму, а які – результатом культурного розвитку, які 
потреби окреслюють розвиток індивіда, а які є штучними, 
тобто нав’язаними індивіду виробництвом, які потреби 
«активують» діяльність людини, а які роблять її пасивною, 
які потреби обумовлені патологією, а які – здоровою психі-
кою» [13, с. 372–373].

Сучасний етап соціально-економічного розвитку 
характеризується інноваційною спрямованістю, при якій 
зростає роль і значення людських ресурсів, інтелектуально-
го і соціального капіталу. Це орієнтує людину, перш за все, на 
розвиток і реалізацію своїх здібностей, на цілісний особис-
тісний розвиток, а систему суспільного розвитку – на цілі 
людського розвитку. Так, первинною формою формування 
інтелектуально-інноваційних потреб є духовне виробни-
цтво, в якому часто відбувається їх безпосереднє споживан-
ня. Однак розподіл благ, що задовольняють духовні потреби, 
здійснюється у сфері споживання, в ній також формуються 
споживацькі стереотипи та практики, які визначають обсяги 
споживання та актуальність духовних благ.

Актуалізація цінності людського розвитку в сучас-
них умовах, умовах пошуку людством нового цивілізова-
ного шляху зумовлює характер змін у структурі потреб. 
Справа в тому, що від людини, її зрілості, цілісності й осві-
ченості залежать цивілізовані зміни на планеті. Людина – 
більш рухливий і революційний елемент, ніж суспільство 
та природа, в які вона включена. Вона змінюється навіть 
тоді, коли природа та суспільство, що обумовлюють її іс-
нування, засинають в своєму розвитку. Розвиток людини 
є не що інше, як розвиток її потреб. Прогрес людства не 
зводиться до обмеження потреб людини, він пов’язаний 
з розвитком її здібностей, з такими динамічними та струк-
турними змінами в системі потреб, які сприяють розвитку 
та реалізації людських здібностей. Як демонструє суспіль-
ство споживання, людина може розвиватися не тільки як 
творець, але і як споживач. Це протиріччя системи потреб 
людини може бути розв’язане на шляху гуманізації, тобто 
таких змін у системі потреб і споживання, які максималь-
но зніматимуть зазначені суперечності та сприятимуть 
людському розвитку. Зміна системи потреб людини від-
бувається складно та суперечливо, підкоряючись впливу 
різноспрямованих тенденцій, що вимагає від суспільства 
та людини постійних зусиль у підтримці її гуманістичного 
спрямування.

Гуманізація потреб означає їх олюднення. Гумані-
зація потреб також означає їх оптимізацію. Оптимізація 
системи потреб – це не тільки викоренення перетворених 
форм потреб, але й досягнення рівноваги в системі потреб, 
де матеріальні не перешкоджають духовним, а уся сукуп-

ність потреб сприяє цілісному людському розвитку. Свого 
часу ще П. Гольбах писав, що матеріальні потреби, надмір-
но зростаючи, тільки «заневолюють» душу та позбавляють 
її усякої енергії [14, с. 376], а Г. Лебон вважав, що розвиток 
цивілізації, обтяжуючи людей масою потреб, лише при-
зводить до «всезагального незадоволення у душах» [15, 
с. 119].

З урахуванням зростання потреб людини особливо-
го значення набуває питання стосовно появи нових потреб. 
Комплекс соціогенних потреб – це результат послідовного 
формування потреб більш високого порядку, що спира-
ється на необхідність соціально орієнтованої активності 
індивіда. Розвиток потреб, трансформація їх структури 
та ієрархії, удосконалення їх якості супроводжується про-
цесом соціалізації людини протягом всього життя. Як під-
креслював А. Леонтьєв, «перебудова потреб починається 
з того, що суб`єкт діє задля підтримки свого існування», 
але і в подальшому він «підтримує своє існування заради 
того, щоб діяти – творити справу свого життя, здійснюва-
ти своє людське призначення» [16, с. 225]. Розуміння умов 
становлення особистості відкриває «необмежені перспек-
тиви її розвитку» [17, с. 225].

Висновки. Цілісний гармонійний розвиток людини 
залежить від кількості та якості задоволених потреб. У те-
перішній час на трансформаційні процеси в динаміці та 
структурній перебудові потреб суттєвий вплив здійснює 
глобалізація, яка прискорює поширення суспільства спо-
живання, поглиблює розриви у споживанні між країнами, 
сприяє розповсюдженню різних моделей споживання. Се-
ред основних напрямів трансформації структури потреб 
людини в умовах поширення суперечливого впливу гло-
балізації можна окремо виділити: прискорення кількісної 
динаміки зростання потреб, зміну їх якості, вдосконалення 
форм і методів їх задоволення; зростання міжнаціональ-
них і внутрішньонаціональних розривів в обсязі та струк-
турі потреб; інституціоналізацію особистого споживання 
і перетворення його на фактор економічного зростання та 
розвитку; виділення потреби як провідного чинника кон-
струювання соціальної ідентичності.
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