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ІЄРАРХІЯ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ 
КРІЗЬ ПРИЗЬМУ ПОГЛЯДІВ А. МАСЛОУ 

 
Абрахам Маслоу (1908–1970) – американський психолог, 

один з основоположників гуманістичної теорії особистості. 
Головною характеристикою особистості вважав потяг до 
самоактуалізації, самовираження, розкриття потенціалу творчості 
та любові, в основі яких лежить гуманістична потреба приносити 
людям добро. 

Основне місце в концепції А.Маслоу займає питання 
мотивації особистості.  Маслоу говорив, що люди мотивовані для 
пошуку особистих цілей, і це робить їхнє життя більш 
осмисленішим. Він описував людину, як "бажаючу істоту", що 
рідко досягає стану повного задоволення. Повна відсутність 
бажань і потреб, якщо вона є, у найкращому разі недовговічна. 
Якщо одна потреба задоволена, то інша випливає на поверхню й 
зорієнтовує увагу й зусилля людини. 

Потреба — це стан організму, особистості чи суспільства, 
створюваний необхідністю в об'єктах для існування, розвитку, 
який виражає залежність від об'єктивних умов їхнього існування. 

Маслоу припускав, що всі потреби вроджені й представив 
свою концепцію ієрархії потреб у мотивації людини в порядку 
їхньої черговості: 

1. Фізіологічні потреби: безпосередньо стосуються 
біологічного виживання людини й повинні бути задоволені на 
якомусь мінімальному рівні перш, ніж будь-які потреби вищого 
рівня стануть актуальними. Тобто людина, якій не вдається 
задовольнити фізіологічні потреби, досить довго не буде 
зацікавлена у потребах, що займають вищі рівні ієрархії, оскільки 
вони дуже швидко стають настільки домінуючими, що всі інші 
потреби зникають або відходять на задній план. 

2.  Потреба у безпеці й захисті. Сюди включені наступні 
потреби: потреби в організації, стабільності, у законі й порядку, і 
у свободі  від таких загрозливих явищ, як хвороба, страх і хаос. 



Таким чином, ці потреби відбивають зацікавленість у 
довготривалому виживанні. 

3.  Потреба у приналежності й любові. На цьому рівні люди 
прагнуть встановити стосунки прихильності з іншими у своїй 
родині або в групі. Дитина хоче жити в атмосфері любові й 
турботи, у якій всі її потреби задовольняються і вона одержує 
багато пестощів. Підлітки, що прагнуть знайти любов у формі 
поваги й формі визнання своєї незалежності й самостійності, 
тягнуться до участі в релігійних, музичних, спортивних та інших 
згуртованих групах. Молоді люди відчувають потребу в любові у 
формі сексуальної близькості, тобто незвичайних переживань із 
особою протилежної статі. 

4.  Потреба у повазі. Коли потреба в любові задоволена 
достатньою мірою, рівень її впливу наповедінку зменшується, 
відкриваючи дорогу потребам у повазі. Маслоу розділив їх на два 
типи: самоповага й повага іншими. Перший включає такі 
поняття, як компетентність, упевненість, незалежність і воля. 
Людині потрібно знати, що може впоратися із завданнями й 
вимогами, які ставить перед нею життя. Повага інших містить у 
собі такі поняття, як престиж, визнання, репутація, статус, оцінка 
й прийняття. Тут людині необхідно знати, що те, що вона робить, 
визнається й оцінюється. Задоволення потреби у самоповазі 
породжує почуття впевненості  й усвідомлення того, що людина є 
корисною  й потрібною. 

5. Реалізація потенціалу потреба самоактуалізації. Маслоу 
охарактеризував самоактуалізацію як бажання людини стати тим, 
ким вона може стати. Людина, що досягла цього вищого рівня, 
домагається повного використання своїх талантів, здібностей і 
потенціалу особистості. Самоактуалізовані особистості постійно 
захоплені якоюсь справою, і захоплені на стільки, що відмінності 
між роботою і задоволенням для них зникають. Вони 
присвячують своє життя тому, що Маслоу називає найвищими 
цінностями ( істина, краса, добро, досконалість, цілісність тощо), 
або метапотребами. 

Нажаль, самоактуалізація дуже рідкісне явище, оскільки 
більшість людей просто не розкривають власний потенціал, чи не 
знають про його існування, або ж не розуміють користі 
самовдосконалення. 



Отже, на думку Маслоу, чим вище людина може піднятися в 
ієрархії потреб, тим більшу індивідуальність, людські якості й 
психічне здоров'я вона продемонструє. 
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