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Співвідношення витрат людства на задоволення 
різних потреб 
Не виходячи за межі теми, будемо розглядати витрати (у загальному 

міркуванні), що пов’язані лише з матеріальною культурою. 
Будемо вважати, що найбільші витрати пов’язані з задоволенням потреб: 

матеріальне забезпечення життя і життєдіяльності людини і суспільства; забезпечення 
безпеки суспільства і окремої людини, забезпечення допитливості людей. 

Припустимо, що ці витрати на матеріальну культуру розподіляються 
диференційовано за наведеними трьома напрямками. Насправді витрати 
перехрещуються: витрати, наприклад, на задоволення допитливості з часом 
можна вважати як витрати на матеріальне забезпечення суспільства тощо. 

Наведемо пріоритети. Статистика витрат однозначно надає перевагу 
матеріальному забезпеченню життєдіяльності, потім йде безпека і, нарешті, 
допитливість. Так було і так є сьогодні. Більше того, витрати на забезпечення 
безпеки здебільшого пов’язані із захистом саме матеріальної бази 
життєдіяльності. Не кажучи вже про витрати на задоволення допитливості. 
Скільки коштів витратили королі, герцоги на розвиток алхімії з однією метою: 
отримати таємницю утворення золота. З яким яскравим захватом, поетично 
описував хімічні реакції один із засновників алхімії Зосима із Панополіса (ІІІ ст.). 
Тільки щоб одержати гроші для своїх дослідів, задовольнити свою допитливість! 
Хіба не так поводяться сучасні вчені, хіба не це захоплює політиків і 
господарських діячів?.. 

Тепер щодо тенденцій витрат. Та ж статистика свідчить про неухильне 
зростання витрат на безпеку суспільства і на задоволення допитливості. Ці дві 
статті витрат за останні часи становлять величини одного порядку. Фінансування 
системи протиракетної оборони і космічні дослідження становлять вагому частину 
держбюджету розвинутих країн. А ще циклотрони, токамаки, генна інженерія.  

Немає у світі таких коштів, щоб повністю задовольнити людські потреби. 
Навіть ті науково-технічні програми, які виконуються у сучасні часи не можна 
було б розробляти, якщо б левова частина досліджень і виробництва не покривала 
технологічна компонента. 

Таким чином, можна сформулювати такий об’єктивний закон: при досягненні 
певного рівня технологічного базису вступає у дію принцип саморозвитку 
матеріальної культури людства. Цей закон проявляє себе кожного разу, коли 
надходять технологічні зміни і виробництво набуває нових якостей. 

 


