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ПОНЯТТЯ "РОЗВИТОК" У КАТЕГОРІАЛЬНОМУ
АПАРАТІ ТЕОРІЇ РОЗВИТКУ

Подано осмислення поняття "розвиток" філософами античності. Розглянуто зміну поглядів на
поняття "розвиток" у німецькій класичній філософії XIX століття (систематизовано положення з питань
протиріччя, взаємопереходу протилежностей, створено цілісну теорію загального розвитку  діалекти-
ку). Показано доцільність нового бачення процесів розвитку, що пов’язано з формуванням концепції
глобального еволюціонізму як системи уявлень про всезагальний процес розвитку природи в різних
його проявах. Подано результати узагальнення підходів до визначення поняття "розвиток" як філо-
софської та економічної категорії. Показано, що у сучасній науковій літературі з економічній сутності
категорії "розвиток" ключовим є поняття зміни. Зроблено висновок, що розвиток є процесом, що скла-
дається з багатьох станів.
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ПОНЯТИЕ "РАЗВИТИЕ" В КАТЕГОРИАЛЬНОМ АППАРАТЕ
ТЕОРИИ РАЗВИТИЯ

Представлено осмысление понятия "развитие" философами античности. Рассмотрено изме-
нение взглядов на понятие "развитие" в немецкой классической философии XIX века (систематизиро-
ваны положения по вопросам противоречия, взаимоперехода противоположностей, создана целост-
ная теория развития - диалектика). Показана целесообразность нового виденья процессов развития,
что связано с формированием концепции глобального эволюционизма как системы представлений о
всеобщем процессе развития природы в разных его проявлениях. Представлены результаты обоб-
щения подходов к определению понятия "развитие" как философской и экономической категории.
Показано, что в современной научной литературе по экономической сущности категории "развитие"
ключевым является понятие изменения. Сделан вывод, что развитие является процессом, который
состоит из многих состояний.

Ключевые слова: развитие, понятие, категория, определение, эволюция, изменение.

A. S. Кaplina

THE NOTION OF "DEVELOPMENT" IN A CATEGORICAL
APPARATUS OF DEVELOPMENT THEORIES

 Капліна А.С. – аспірантка кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності ВНЗ
Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава, Україна.

Кaplina A.S. – postgraduate student of Enterprise and foreign-economic activity management Department,
Higher school of Ukoopspilka “Poltava University of economy and trade”, Poltava, Ukraine.



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 24 (ІI) / 201258

The comprehension of notion “development” by antique philosophers is considered. The change of
opinions for the notion “development” in German classic philosophy of XIX century is considered (the
previous opinions and positions concerning the questions of contradictions, mutual transition of contrasts are
shown, the comprehensive theory of common links and development – dialectics – is presented). The
expediency of new view of development processes is shown. Such expediency is based on forming the con-
cept of global evolutionism as a system of points of view for the general process of nature development in its
different manifestation. The results of generalization of approaches for the defining the notion “development”
as philosophical and economical category are considered. It is shown, that in modern scientific sources to
analyze the essence of development changes are the main element. The conclusion of development is the
process that includes many stages is proved.

Keywords: development, notion, category, definition, evolution, change

Постановка проблеми. В умовах трансформаційної економіки виникли пи-
тання управління розвитком підприємств. Адже сучасні умови діяльності підпри-
ємств характеризуються жорсткою конкуренцією, динамічністю ринкової
кон’юнктури, значними змінами у макросередовищі, які подано сучасними тенде-
нціями науково-технічного прогресу, швидким старінням знань, виникненням но-
вих сфер економіки тощо. Процесом, який дозволяє не лише виживати, але і ста-
більно функціонувати підприємству за таких умов, є розвиток. За відсутністю роз-
витку підприємство приречено на припинення діяльності.

Формування ринкової економіки в Україні значно вплинуло на умови діяль-
ності багатьох підприємств: глобалізаційні процеси, зміна форми власності, прин-
ципів та методів державного регулювання, посилення міжнародної конкуренції. За
таких обставин традиційні методи управління підприємством в цілому та його
розвитком зокрема вже не відповідають сучасному стану зовнішнього середови-
ща, в якому діє підприємство. Потрібно створення методології управління розвит-
ком підприємства, складовою якої є категоріальний апарат теорії розвитку підпри-
ємства.

Метою статті є аналіз підходів до визначення поняття "розвиток" як основ-
ного у категоріальному апараті теорії розвитку.

Виклад основного матеріалу. Суспільство у своєму розвитку проходить
шлях постійного ускладнення. Для його розуміння і пояснення необхідно зупини-
тися на етимології поняття "розвиток" і розглянути його як філософську та еконо-
мічну категорії. З точки зору філософського осмислення розвитку важливим є від-
творення загальних характеристик усього різноманіття зв’язків і процесів реаль-
ності і як наслідок  виникнення нового якісного стану об’єкта. У філософському
словнику поняття "розвиток" подано як закономірні якісні зміни матеріальних та
ідеальних об’єктів, що характеризуються як незворотні і спрямовані [1, с. 492].
Лише одночасна наявність усіх властивостей відрізняє процес розвитку від інших
змін: оборотність змін характеризує процеси функціонування (циклічне відтворен-
ня постійної системи функцій); відсутність закономірності характерно для випад-
кових процесів катастрофічного типу; при відсутності спрямованості зміни не мо-
жуть накопичуватися, і тому процес втрачає характерну для розвитку єдину, внут-
рішньовзаємозалежну лінію.

Осмислення поняття "розвиток" належить філософам античності. Гесіод
одним із перших використав ідею тенденцій історичного розвитку, відповідно до
якої людство в своєму розвитку, починаючи від Золотої доби приречено на фізич-
не і моральне виродження. Але його думка була досить песимістичною [2, с. 24].
Вперше поняття мінливості світу запропоновано Гераклітом. На його думку, світ 
це колосальний процес, сума всіх подій або змін. Девіз його філософії - все тече,
ніщо не стоїть на місці,…не можна двічі ступити в одну й ту саму річку - вказує на
необхідність розвитку світу. Саме Гераклітове відкриття на довгі часи забезпечи-
ло розвиток грецької філософії [2, с. 25 26]. У подальшому філософські вчення
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Парменіда, Демокріта були спробами розв’язати проблеми плинності світу [2,
с. 25]. Платон підсумував свій суспільний досвід і запропонував закон історичного
розвитку, відповідно до якого усі соціальні зміни є розпадом, загниванням або ви-
родженням [2, с. 32]. Зрозуміло, що на той період філософам складно було до
кінця визначити і дати пояснення сутності розвитку і впливу на нього чинників зо-
внішнього і внутрішнього середовища, але їхні теорії надали поштовх до подаль-
шого дослідження розвитку.

У німецькій класичній філософії XIX століття (І. Кант, Й. Фіхте, Ф. Шеллінг,
Л. Фейербах, Г. Гегель) не лише підсумовано розвиток європейської думки, але й
запропоновано свої шляхи і методи розв’язання традиційних проблем буття, спів-
відношення світу і людини, теорії пізнання, моральності. Особливо плідні ідеї ви-
словлювалися німецькими філософами в області розвитку: систематизовано по-
передні погляди і положення з питань протиріччя, взаємопереходу протилежнос-
тей, створено цілісну теорію розвитку  діалектику. Так, за твердженням
Г. Гегеля, принципом історичного розвитку є національний дух. І для кожного сто-
ліття певній нації належить місія провести світ через стадію діалектики [3, с. 832].
Прихильниками концепції історичного коловороту в розвитку локальних культур
були О. Шпенглер і А. Тойнбі. О. Шпенглер відзначав, що на початковій стадії ко-
жної цивілізації інтенсивність економічного життя зростає настільки, що створю-
ється погрозливе напруження. Така ситуація не може ніде зберігатися тривалий
час. Таким чином, розвиток переходить у тривалий незмінний стан, який характе-
ризується дивним змішуванням рафінованих натхненних і зовсім примітивних рис
[4, c. 631]. Англійський історик і соціолог А. Тойнбі висунув ідею, що розвиток сус-
пільства, як і розпад, є циклічним ритмічним процесом, який відбувається там, де
виклик пробуджує успішний відгук, котрий породжує подальший і вже відмінний
виклик. Дослідження розвитку західної цивілізації дозволило йому розрізнити низ-
ку послідовних викликів, що пробуджували успішні відгуки [5, с. 253-254]. За Е.
Трельчем, розвиток людства є не лише таким, що перевершує сили людини і мо-
жливості знання, але й сприймається як пусте і насильницьке, як фантастичне і
міфічне. Крім цього, він здається логічно неможливим, бо розвиток людства в йо-
го цілісності залишається все ще невідомим. Саме тому його неможливо конс-
труювати [6, с. 62]. Таким чином, величезний досвід представників різних філо-
софських шкіл дозволив збагатити науку новими підходами до тлумачення понят-
тя "розвиток".

Але в умовах сьогодення наука висуває нове бачення світу і розуміння про-
цесів його розвитку. Це пов’язано, в першу чергу, з формуванням концепції гло-
бального еволюціонізму як системи уявлень про всезагальний процес розвитку
природи в різних його проявах [7]. Для сучасних процесів розвитку найважливі-
шими характеристиками є нелінійність, багатоваріантність (альтернативність),
стохастичність, непередбачуваність, конструктивна роль хаосу (безладдя), випад-
ковість у виникненні нового [7]. Розвиток системи з точки зору сучасної наукової
картини світу характеризується двома рівнями еволюції (рис. 1).

Поведінка систем на другому етапі описується нелінійними рівняннями, які
мають величини в ступенях, більших за одиницю. Це забезпечує фізичний сенс
нелінійності: множині рішень нелінійного рівняння відповідає множина шляхів
еволюції системи. Для складноорганізованих систем неможливо нав’язати шляхи
розвитку. Головним є розуміння, як виводити системи на оптимальні шляхи роз-
витку [7]. Саме становлення сучасної філософської концепції розвитку дозволяє
формувати методологічні основи такого пізнання.

На думку окремих авторів, (наприклад [8]), концепція розвитку не може іс-
нувати відокремлено від парадигми самоорганізації синергетики. Адже синергети-



Економіка Менеджмент Підприємництво, № 24 (ІI) / 201260

ка дозволяє розкривати лише конкретні механізми переходу від одного якісного
стану до іншого, що знайшло відображення у природі обміном енергії і речовини із
зовнішнім середовищем. Але разом з тим існують критичні точки, де можливе ви-
никнення нових динамічних структур, а також створення ладу із безладу, що ще
раз підтверджує закон діалектики  перехід кількісних змін у якісні. Саме розвиток
через протиріччя, діалектичне заперечення старого новим, перетворення випад-
кового на необхідне знаходять своє відображення у поняттях і принципах сине-
ргетики.

Рис. 1. Сучасний розвиток складноорганізованих систем

Узагальнення підходів до визначення поняття "розвиток" як філософської
категорії подано Л.М. Шимановською-Діанич: розвиток - це процес самопросуван-
ня від низового рівня (простого) до вищого (складного), внаслідок якого відбува-
ються розкриття і реалізація внутрішніх тенденцій та сутності явищ, що, у свою
чергу, веде до виникнення нового і зумовлює будь-які зміни в різноманітних фор-
мах матерії [9, c. 18]. Але подане трактування доцільно доповнити у такий спосіб:
розвиток  це послідовний рух системи до нового якісного стану під впливом чин-
ників внутрішнього і зовнішнього середовища, які забезпечують її постійне онов-
лення.

У категоріальному апараті теорії розвитку важливим є розкриття економіч-
ної сутності категорії "розвиток". Для наукових праць Б. Мендевіля, Т. Веблена і К.
Маркса характерні ідеї змінності і еволюції соціально-економічних систем, а інші
(Дж. фон Нейман, Дж. Хікс) є прихильниками теорії рівноваги. Але наукові праці
представників цих шкіл неодноразово критикувалися. Огляд цих критичних погля-
дів подано в [9]. Значна частина дослідників соціально-економічних систем та їх-
нього розвитку сходяться в одному: всі системи рано чи пізно стикаються з еко-

 Систематизовано автором.
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номічним зростанням, що свідчить на користь подальшого розвитку соціально-
економічних систем, появи нових поглядів на цей процес.

У сучасній науковій літературі економічній сутності категорії "розвиток" при-
ділено значну увагу. Економічний розвиток суспільства є багатомірним процесом,
який охоплює економічне зростання, структурні зсуви в економіці, удосконалення
умов і якості життя населення. Розвиток суспільства доцільно розглядати не лише
в аспекті розвитку економіки, але у поєднанні з розвитком людини, що пояснюєть-
ся складністю та існуванням певних протиріч у досліджуваних процесах. Тому
розвиток як соціально-економічну категорію розглядають як процес реорганізації
та переорієнтації усієї економічної та соціальної систем, що поряд зі зростанням
прибутків та виробництва сприяє їхнім якісним змінам в інституційній, соціальній
та адміністративній структурах. Так, О.Л. Гапоненко  і А.П. Пакрухин  визначили
розвиток як рух уперед, формування нових рис, становлення нових структурних
характеристик об'єкта, його еволюцію, поліпшення, удосконалювання, прогрес, а
також зростання і розширення [10, с. 11]; В.В Ільїн, Ю.І. Кулагін  визначили розви-
ток як зміну, рух [11, с. 120], Л.Д. Забродська - як просування від простого до
складнішого та ефективного [12, с. 42]. Всі ці визначення певною мірою відштов-
хуються від класичного, наданого у словнику: розвиток - це процес закономірної
зміни, переходу з одного стану в інший, більш досконалий; перехід від старого
якісного стану до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого
[13, с. 643]. В.А Забродський та М.О. Кизим розглядали категорію розвитку відпо-
відно до економіко-виробничої системи - як процес переходу економіко-
виробничої системи у новий, більш якісний стан шляхом нагромадження кількіс-
ного потенціалу, зміни й ускладнення структури і складу, наслідком чого є підви-
щення її здатності чинити опір руйнівному впливу зовнішнього середовища та
ефективність функціонування [16, с.45].

У визначенні категорії "розвиток" ключовим є поняття зміни. Так, за
Е.М. Коротковим, розвиток - це сукупність змін, які ведуть до появи нової якості і
зміцнення життєвості системи, її здатність чинити опір руйнівним силами зовніш-
нього середовища [15, с. 296], Е.А. Смирновим - незворотні, спрямовані, законо-
мірні зміни матерії та свідомості [14, с. 174], І.А. Богатирьовим - сукупність змін
різної економічної природи, цілеспрямованості, інтенсивності, які об’єктивно пе-
ребігають в соціально-економічній системі під впливом зовнішніх і внутрішніх фа-
кторів, а також ведуть до переходу і фіксації підприємства в різних організаційно-
економічних станах [17]. На думку В.О. Василенка, розвиток  це не разові пере-
творення з метою досягнення найкращого (а тому і споконвічного) стану системи,
а процес, що не припиняється в часі, плин якого не завжди відбувається постійно
і безупинно, найчастіше йде стрибкоподібно з подоланням різних за глибиною та
охопленням криз [18].

Висновки. За результатами проведеного аналізу слід зазначити, що розви-
ток розглядається як процес, що складається з багатьох станів, а моделювання
поведінки підприємства в рамках процесу управління його розвитком дозволяє
усувати негативні диспропорції, що виникають у відхиленні від запланованої в
часі поведінки і знову створювати позитивні суперечності як джерело подальшого
розвитку підприємства. Розвиток як економічна категорія стосовно підприємств 
це якісні перетворення виробничої системи під впливом внутрішнього і зовнішньо-
го середовища, які забезпечують фінансово-економічне, соціальне і виробниче
підвищення ефективності діяльності підприємства.
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