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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Динамічні зміни, що мають місце в природі і

суспільстві, спонукають до переосмислення теоретич-
них підходів щодо сутності процесів, явищ і категорій,
їх причинно-наслідкових зв'язків і відносин. Особливе
місце серед них відводиться категорії "розвиток". На
зламі соціально-економічного поступу, різкого змен-
шення і здорожчання невідновлюваних природних ре-
сурсів, глобальних зрушень цивілізаційних процесів при
пошуку шляхів переходу до відтворювальної іннова-
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У статті досліджено та узагальнено теоретико-методологічні основи "розвитку" як слова, поняття та
категорії. Виявлено зміну трактування науковцями поняття "розвиток" як часову спрямованість, пород-
ження нових форм матерії, постійний прогрес, рух матерії, закономірний процес, зміна матерії. На осно-
ві детального опрацювання наукової літератури проведено ретроспективний аналіз та систематизацію
підходів вчених до загальнометодологічного визначення змісту категорії "розвиток" та обгрунтовано
доцільність її застосування в різних природно-суспільних явищах і процесах. Виявлено, що розвиток
характеризується спадкоємністю, послідовністю, незворотністю, спрямованістю і збереженням досяг-
нутих результатів. Досліджено типи та форми розвитку. Обгрунтовано невід'ємність та взаємообумов-
леність матеріалістичної та ідеалістичної площин розвитку природно-суспільних явищ і процесів. Удос-
коналено понятійний апарат поняття "розвиток" як філософської категорії на основі розв'язання супе-
речностей класичної діалектики, метафізики, сучасної концепції синергетики, що відбуваються під дією
об'єктивних економічних законів, у системі яких закони переходу кількісних змін в якісні, єдності і бо-
ротьбі протилежностей, заперечення заперечення. Акцентовано увагу на непередбачуваності та альтер-
нативності розвитку як процесу і явища.

In the article the theoretical and methodological foundations of "development" as words, concepts and
categories are researched and generalized. The change of the concept of "development" as a temporal orientation,
the generation of new forms of matter, constant progress, the motion of matter, the natural process, and the
change of matter have been discovered by scholars. On the basis of the detailed elaboration of scientific literature,
a retrospective analysis and systematization of the approaches of scientists to the general methodological
definition of the content of the category "development" has been carried out and the feasibility of its application
in various natural and social phenomena and processes has been substantiated. It was revealed that development
is characterized by continuity, sequence, irreversibility, orientation and preservation of the achieved results.
The types and forms of development are explored. The inalienability and interdependence of the materialistic
and idealistic planes of the development of natural-social phenomena and processes are substantiated. The
conceptual apparatus of the concept of "development" as a philosophical category is improved on the basis of
solving the contradictions of classical dialectics, metaphysics, modern concept of synergetics, which take place
under the influence of objective economic laws, in the system of which the laws of the transition of quantitative
changes in qualitative, unity and struggle of opposites, objection to objection. The emphasis is on the
unpredictability and developmental alternatives of both process and phenomena.
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ційної економіки, розуміння суті проблеми "розвиток"
набуває особливого значення. Термін "розвиток" роз-
глядається як слово (спочатку було слово), як поняття,
як категорія.

Динамічність глобалізаційних процесів справедли-
во висуває на порядок денний проблему щодо сутності
та закономірностей розвитку. Вирішення цього питан-
ня має базуватись на сучасній світоглядній методології
наукової концепції розвитку суспільства, національно-
го господарства і економіки. В іншому випадку теорія
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розвитку буде втрачати науковий характер і перетво-
риться на суто емпіричну галузь знань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
У працях провідних українських науковців про-

слідковуються різні підходи до дослідження розвитку:
економічний підхід А.С. Гальчинського, В.В. Попової,
О.В. Раєвнєвої, філософсько-методологічний підхід
О.А. Петриченка, синергічний підхід І.Г. Грабара,
Л.Г. Мельника, Є.І. Ходаківського, соціально-економіч-
ний підхід В.В. Россохи, С.Г. Черемісіної, кумулятивний
підхід Н.В. Касьянової та ін.

Серед іноземних авторів варто виділити історико-
філософський підхід В.П. Бранського, Б.А. Грушина,
А.П. Назаретяна, системно-самоорганізаційний підхід
О.А. Єрохіної, динамічно-філософський підхід І. При-
гожина та І. Стенгерс.

Проведені попередні дослідження мали різні векто-
ри і погляди на сутність процесів і явищ, що ними вивча-
лись. Відповідно результати пошуку не могли претен-
дувати на всебічність і загальність власних відкриттів,
що й визначило актуальність дослідження концептуаль-
ного і методологічного характеру в умовах глобальних
зрушень, формування суспільства "знань" та інновацій-
них перетворень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є висвітлення теоретико-методологіч-

них засад поняття "розвиток" та визначення його сут-
ності як явища, процесу і категорії.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ

ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Визначення сутті поняття "розвиток", перш ніж ста-

ти невід'ємною частиною культури, науки і економіки,
пройшло через століття та епохи. Розуміння суті роз-
витку бере свій початок ще з античності. В ті часи під
розвитком розуміли циклічні повторні зміни, постійну
появу чогось винятково нового та незворотного. Ге-
ракліт стверджував: "Все існуюче завжди було, є і буде
вічно живим вогнем, який з часом то спалахує яскраві-
ше, сильніше, то згасає" [13, с. 31].

В епоху середньовіччя розвиток розуміли як часову
спрямованість від минулого до майбутнього. В ньому
вбачали неповторність всіх подій, що відбувались як в
індивідуальному, так і суспільному житті [23]. Проте
події повторюються, наприклад, революції.

Важливий поступ в розумінні суті розвитку як філо-
софського поняття зробив Р. Декарт. Розвиток він ро-
зумів як породження Природою нових форм матерії [16,
с. 22—33]. Вчений не поширював власне розуміння роз-
витку на суспільство. В подальшому ідею історичного
розвитку висунули Вольтер [10, с. 134] і Ж.-Ж. Русо [41,
с. 56], що включала етапи революційних перетворень.
Французький філософ Ж.-А. Кондорсе, відомий як ро-
доначальник теорії послідовного і безперервного про-
гресу, під розвитком розумів саме прогрес [25, с. 45].
Наукова думка щодо суті розвитку знайшла своє про-
довження в працях класиків німецької філософії. Зок-
рема І. Кант поняття "розвиток" використовував щодо
"походження світів, виникнення небесних тіл та причи-
ни їх руху" [22, с. 11—19, 31—68].

Цілісну концепцію розвитку (діалектики) на основі
історії людської цивілізації вперше в філософській науці
розвинув Г. Гегель. Філософ зазначав: "Розвиток — ха-
рактеристика діяльності абсолюту (світового духу),
його надруху в царині чистої думки у висхідному ряду
чимраз конкретніших категорій (буття, ніщо, становлен-
ня; якість, кількість, міра; сутність, явище, дійсність;
поняття, об'єкт, ідея, що завершується абсолютною
ідеєю), його переходу у відчужений стан інобуття — в
природу, його повернення до себе в людині в формах
психічної діяльності індивіда (суб'єктивний дух), над-

індивідуального "об'єктивного духа" (право, мораль і
"моральність" — сім'я, громадянське суспільство, дер-
жава) і "абсолютного духа" (мистецтво, релігія, філо-
софія як форми самосвідомості духа) [12, с. 215—424].

Вчення Г. Гегеля поєднувало в собі розвиток як ма-
теріального світу (кількість, якість, міра, явище, об'єкт),
так і ідеального (чиста думка, ідея, мораль, свідомість,
мистецтво).

Таким чином, протягом тривалого часу наукова дум-
ка щодо сутності поняття "розвиток" та уявлення про
його зміст збагачувалась, ускладнювалась і розвивалась.
Появились філософські концепції розвитку — діалек-
тична та метафізична. Перша була обгрунтована в теорії
діалектики Г. Гегеля, що в свою чергу стала базисом для
зародження і формування матеріалістичної діалектики
К. Маркса. Метафізична концепція розвитку була за-
початкована ще Аристотелем, в працях якого висвітлю-
вались власні загально-філософські позиції на основі
аналізу розвитку форм у живій природі. Філософ ствер-
джував: розвиток — це реалізація, розкриття під дією
кінцевої мети тих тенденцій, що спочатку були закла-
дені в тій або іншій живій істоті, зводячи, таким чином,
розвиток до сукупності кількісних змін, до повторення
раз і назавжди даного [28, с. 54].

Цілісна наукова концепція розвитку була сформо-
вана марксизмом. Її основоположники визначали "роз-
виток" "… як універсальну властивість матерії, як на-
справді всезагальний принцип, який слугує також ос-
новою пояснення історії суспільства і пізнання" [28, с.
128—129]. Ідеї розвитку знайшли свої відображення в
працях В.І. Леніна: "Розвиток, нібито повторює прой-
дені вже сходи, але повторює їх інакше, на більш високій
базі ("заперечення заперечення"), розвиток, так би мо-
вити, по спіралі, а не по прямій лінії; — розвиток стриб-
коподібний, катастрофічний, революційний: — "розри-
ви поступовості"; перетворення кількості в якість; —
внутрішні імпульси до розвитку, які надаються проти-
річчями, зіткненням різноманітних сил і тенденцій, які
впливають на дане тіло або в межах даного явища або
всередині даного суспільства; — взаємозалежність і
тісний, нерозривний зв'язок всіх сторін кожного явища
(причому історія відкриває все нові і нові сторони), зв'я-
зок, що дає єдиний, закономірний світовий процес ру-
ху, — такі деякі риси діалектики, як більш змістовного
(ніж зазвичай) вчення про розвиток" [27, с. 55].

Українська радянська енциклопедія розкриває роз-
виток як "специфічний процес зміни, результатом яко-
го є виникнення якісно нового, поступального (отже,
еволюційного авт.) від нижчого до вищого, від просто-
го до складного. Механізм становлення нового, джере-
ло й загальна спрямованість визначаються об'єктивни-
ми законами" [44, с. 426].

Українські науковці минулого століття, розглядаючи
"розвиток" як "специфічний" процес змін, обумовлений
об'єктивними законами, спирались при цьому на матеріа-
лістичну діалектику — науку про загальні закономірності
розвитку, що розкриває діалектично суперечливу приро-
ду розвитку як єдності, перервності і безперервності, по-
ступовості і стрибка, кількісних і якісних змін.

У наведеному визначенні суть поняття "розвиток"
як "специфічний процес" є не досить аргументованим і
коректним, а отже, сумнівним, бо тут не простежуєть-
ся ніякої специфіки.

Зміни відбуваються з часом скрізь: в природі,
суспільстві, в організмах рослинного і тваринного світу
під дією законів природи, об'єктивних економічних за-
конів і діяльності людини. "Специфічність" процесу змін
може проявлятись лише відносно певних окремих видів
організмів, рослин і т.д. чи явищ (природних катаклізмів,
революційних процесів). Отже, розвиток — це законо-
мірний процес, обумовлений дією об'єктивних законів,
а не "специфічний".

Закономірність — властивість системи відповідати
визначеним законам [31, с. 55—61]. Закон — це суттєве
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відношення, зв'язок між сутностями, які характери-
зується об'єктивністю, необхідністю, всезагальністю,
внутрішньою суттєвістю, повторюваністю [21, с. 75]. В
енциклопедичній літературі поняття "закон" визна-
чається як "необхідний, суттєвий, постійно повторюва-
ний взаємозв'язок явищ реального світу, який визначає
етапи і форми процесу розвитку явищ природи, су-
спільства і духовної культури [46, с. 220]. Таким чином,
закономірність виступає гарантом відповідності причин-
но-наслідковим зв'язкам всіх змін. За відсутності зако-
номірності неможливий і розвиток системи.

Механізмом всякого розвитку, еволюційного чи ре-
волюційного, є процес змін в організмах, рослинах, лю-
дині, суспільстві, державі, ідеї, що відбуваються під дією
законів природи та об'єктивних економічних законів, в
системі яких закон переходу кількісних змін в якісні,
закон єдності і боротьби протилежностей, закон запе-
речення заперечення та ін.

Процес пізнання завжди починається з пошуку та
виявлення суттєвих зв'язків об'єктивної дійсності. Ще
Гегель помітив, що кількісні зміни в природі мають за-
гальну закономірність, що отримала назву закону пе-
реходу кількісних змін в якісні [12, с. 215—424]. Розу-
міння впливу цього закону є досить важливим в контексті
вивчення розвитку суспільства, економічних систем, а
тому необхідно виявити суттєві відмінності в поняттях
"якість" і "кількість". "Якість, — писав Г.Гегель, — є в
першу чергу тотожна з буттям визначеність, так що пе-
рестає бути тим, чим воно є, коли втрачає свою якість.
Кількість є, навпаки, зовнішня буттю, байдужа для ньо-
го визначеність" [12, с. 215—424]. "Зміна буття, — писав
Гегель, — суть не лише перехід однієї величини в іншу,
а й перехід якісного в кількісне і навпаки". Так, зміна
кількості у певних межах не призведе до важливої зміни
якісних характеристик. Водночас постійне нагромад-
ження кількісних змін в предметах і явищах беззапереч-
но зумовить докорінну зміну якісних параметрів. Тоб-
то відбудеться перехід кількості в нову якість. Таким чи-
ном, у процесі свого розвитку, як писав К. Маркс, "чис-
то кількісні зміни на відомому ступені переходять в
якісні відмінності" [28, с. 128—129].

Отже, розвиток можна визначити як закономірний
процес переходу кількісних змін в якісні, протягом яко-
го відбувається переміщення предметів та явищ від низь-
кого до вищого, від старого до нового. Причому процес
переходу кількості в якість є в той же час зворотнім,
оскільки під впливом нових якісних змін відбувається
зростання кількісних.

Єдність кількості і якості забезпечується мірою. Як
стверджував Г. Гегель "міра є сутньою єдністю кіль-
кісного і якісного", "в мірі якісне кількісно", "міра є у своїй
безпосередності звичайною якістю, що має визначену,
належну їй величину", "якісно виражена кількість" [12,
с. 215—424]. Фактично міра — це баланс кількості і якості,
в межах яких будь-який предмет залишається таким,
яким він є. Проте навіть незначні порушення міри проце-
су чи явища призводять до їх зміни, переходу в інший стан
(субстанцію). Це призведе до втрати старої якості і, відпо-
відно, виникненню нової. Відповідно буде виникати нова
міра. І так буде тривати постійно.

Процес переходу кількісних змін в якісні, тобто роз-
виток, відбувається за допомогою стрибка. Нова якість
незалежно від форм перетворення завжди пов'язана зі
стрибком. Він свідчить про той переломний момент, коли
на місце старої якості приходить нова якість. Варто
відзначити, що всі зміни відбуваються у вигляді разо-
вих (одноактних стрибків) або у вигляді поступових пе-
ретворень.

Важливий вплив на процес розвитку забезпечує за-
кон єдності і "боротьби" протилежностей. Всі явища,
процеси і предмети в світі є різними, мають свої прита-
манні лише їм властивості. Саме тому вони перебува-
ють у постійній "боротьбі" та потребують погодження і
єдності взаємодій між собою.

Як стверджував Гегель, суперечність є взаємодією,
взаємозумовленістю протилежних моментів, сторін,
визначень, "принципом будь-якого саморуху" [12,
с. 215—424].

Закон єдності і боротьби протилежностей передба-
чає як еволюційний (безперервність, поступовість), так
і революційний (перервність, стрибок) типи розвитку.
При цьому ці процеси можуть проявлятись як в матері-
альному так і нематеріальному (духовному) світі, хоча
"наукою про загальні закономірності розвитку є мате-
ріалістична діалектика" [44, с. 426], тобто "ідеалістич-
не", розвиток ідеї, мислення, залишилось поза увагою
авторів щодо суті поняття "розвиток".

Гегель стверджував: "Ідея є істина в собі й для себе,
абсолютна єдність поняття й об'єктивності. Її ідеаль-
ний зміст є не що інше, як поняття в його визначеннях"
[12, с. 215—424]. І далі продовжував: "По суті ідея є про-
цес, тому що її тотожність є лише настільки абсолютна
й вільна тотожність поняття, наскільки вона є абсолют-
на негативність і тому діалектична". "Ідея як процес, —
стверджував Гегель, — проходить у своєму розвитку три
щаблі. Перша форма ідеї є життя, тобто ідея у формі
безпосередності. Другою її формою є форма опосеред-
кування чи розрізненості, і це є ідея як пізнання, яке
виступає в подвійному образі, в образі теоретичної ідеї
й в образі практичної ідеї. Процес пізнання має своїм
результатом відновлення збагаченого відмінностями
єдності, і це дає третю форму — форму абсолютної ідеї;
цей останній щабель логічного процесу виявляється ра-
зом з тим справді першою й лише за посередництвом
себе сущим щаблем" [12, с. 215—424].

"Погляд мій полягає в тому, що ідея може бути ви-
ражена й осягнута тільки як процес в ній самій (приклад —
становлення) і як рух. Адже істинне не є щось таке, яке
тільки знаходиться в спокої, суще, але є тільки чимось
живим, що саморухається" [12, с. 215—424]. Таким чи-
ном, в абсолютній ідеї Гегель вбачав розум, мислення:
"Розум є субстанція і саме те, завдяки чому і в чому вся
дійсність існує як буття; розум є безмежна могутність;
він — безмежний зміст, вся сутність і істина, і він є для
себе тим предметом, на обробку якого спрямована його
діяльність" [12, с. 215—424].

Ми підійшли до того, що визначати розвиток лише
як матеріальною складовою буде неправильно. Так, роз-
виток природи і всіх процесів і явищ, що в ній відбува-
ються, грунтується на матеріальних чинниках. Тобто
такий розвиток базується на постійній взаємодії і пере-
творенні кількісного і якісного. Проте розвиток люди-
ни, суспільства, економіки, мистецтва, науки, культури,
медицини, техніки та інших галузей неможливі без ідей.
А ідея — це результат розумової діяльності людини, її
мислення. І саме ідея завдяки інтелектуальним здібнос-
тям людини (розуму) перетворюється на матеріальний
об'єкт. Доказом цього є існування і розвиток людської
цивілізації, науки і техніки, медицини, освіти, культури
і мистецтва та інших сфер. Звідси виходить, що ідеа-
лістична і матеріалістична площини розвитку є не-
від'ємними і взаємообумовлюючими. Логічно, що домі-
нування матеріалістичних компонентів життя людини
(матеріальні потреби) відбувається за низького розвит-
ку суспільства і навпаки. В суспільстві, де первинні по-
треби людини задоволені, матеріальна і духовна (ідеаль-
на) сторони розвитку є рівнозначними і рівноправними.
Саме освіта і наука сприяють постійному розвитку
ідеальних складових, що в свою чергу спонукають до ви-
дозміни і постійного вдосконалення матеріального,
піднесення його на нові рівні свого розвитку (існуван-
ня). Таким чином в контексті розвитку людини ідеальне
і матеріальне є свого роду "боротьбою" єдності і проти-
лежностей.

Поряд із названими законами на розвиток будь-якої
системи також впливає закон заперечення-заперечен-
ня. Саме цей закон визначає напрям розвитку і його
форму, оскільки в системі постійно чергуються проце-
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си відмирання старого і на його місце виникнення ново-
го. Варто зауважити, що вперше термін "заперечення"
ввів Гегель. Філософ вбачав в ньому ідеалістичний зміст.
Базисом заперечення є розвиток ідеї, думки [12, с. 215—
424]. В подальшому ідея заперечення з'явилась в пра-
цях К. Маркса і Ф. Енгельса. Вони тлумачили цей термін,
виходячи з матеріалістичної концепції. К. Маркс ствер-
джував: "У жодній сфері не може відбуватися розвиток,
що не заперечує своїй колишній формі існування" [28,
с. 128].

Заперечення завжди є результатом внутрішніх су-
перечливих змін. Саме внутрішні суперечності, проти-
лежності потребують їх вирішення, що зумовлює не-
обхідність створення сприятливих умов переходу тих чи
інших процесів у вищу нову якість. Фактично, запере-
чення можна охарактеризувати як постійний процес
погодження взаємовідповідностей або подолання
внутрішніх суперечностей старої якості для подальшо-
го саморозвитку нової більш якісної системи.

Таким чином, розуміння законів переходу кількості
в якість і закону єдності та "боротьби" протилежностей,
їх дії у розвитку системи (процесів, явищ) відіграють важ-
ливу роль, але не визначальну. Загальну картину розвит-
ку доповнює і забезпечує врахування дії закону запере-
чення-заперечення через постійний процес відмирання,
зміни, заміни старого та зародження нового.

Доречно відмітити, що поняття "заперечення" діа-
лектика і метафізика трактують по різному. Метафізи-
ка визначає заперечення як відкидання, абсолютне зни-
щення старого. Сучасні науковці вважають, що діалек-
тичне розуміння заперечення виходить із того, що нове
не знищує безслідно старе, а зберігає все те краще, що в
ньому було. І не тільки зберігає, але і переробляє,
піднімає на новий, більш високий ступінь [24, с. 70].

Отже, під дією закону заперечення-заперечення
варто розуміти перехід від старої якості до нової, де
певні функції і елементи старої якості в дещо перетво-
реному вигляді обов'язково стають частиною змісту
нової. Вказані трансформації можуть бути реалізовані
через процеси руйнації, подолання старого або збере-
ження деяких його елементів, утворення нового.

Саме закон заперечення-заперечення відображає
цілісну внутрішню структуру процесу розвитку завдя-
ки взаємозв'язку його основних фаз, єдиний механізм
його сходження через розв'язання суперечностей у син-
тезі: зародження (виникнення), формування (становлен-
ня) і вирішення суперечностей [38, с. 129]. Це означає,
що суперечність є рушійною силою і водночас джере-
лом розвитку. Як зазначав Гегель Г. "…розв'язання про-
тиріч — є розвиток" [12, с. 215].

Отже, розвиток характеризується спадковістю, по-
слідовністю, незворотністю, спрямованістю і збережен-
ням досягнутих результатів [21, с. 81].

Таким чином, категорія "розвиток" з філософської
точки зору відображає незворотні, закономірні і спря-
мовані зміни, тобто, створення нової якості.

Найбільш поширене визначення поняття "розвиток"
наведено у філософському словнику: "Розвиток — це
незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріаль-
них (організм, екосистема, підприємство) та ідеальних
(мова, культура, релігія) об'єктів. Тільки одночасна на-
явність трьох зазначених властивостей виділяє проце-
си розвитку серед інших змін [46, с. 555].

Тлумачення сучасних дослідників сутті поняття
"розвиток" свідчать про відсутність єдиного визначен-
ня (табл. 1).

Різне трактування його суті обумовлено історизмом
наукової думки та метою дослідження, постановкою
задач і цілей, ідей, які у кожного науковця свої.

Розвиток як процес висвітлюється в працях Ожего-
ва С.І., Азріліяна А.Н., Бусела В.Т., Грушина Б.А., Благо-
дєтєлєвої-Вовк С.Л., МанойленкаО.В., Попова В.П.,
Сиром'ятникова О.В. В енциклопедичній літературі
"процес" трактується як "…послідовна зміна станів або

явищ, яка відбувається закономірним порядком; хід роз-
витку чого-небудь" [9]. Дуже близьким є наступне виз-
начення: "Процес — сукупність послідовних дій для до-
сягнення кількісного результату" [42, с. 1075].

Деякі дослідники [39, с. 46] під розвитком розумі-
ють процес його адаптації до мінливого навколишньо-
го середовища. Є кілька тлумачень цього терміну: адап-
тація — пристосування організму до мінливих зовнішніх
умов [36, с. 18]; адаптація — процес пристосування
об'єкта (адаптаціогенез); стан пристосованості об'єкта
(результат адаптаціогенезу); дія, спрямована на об'єкт
з метою його пристосування до визначених вимог, при-
стосування об'єкта до використання в конкретних умо-
вах [18, с. 178]; адаптація — процес, протягом якого
встановлюються або підтримуються пристосування си-
стеми (тобто підтримка її основних параметрів) при
зміні умов зовнішнього і внутрішнього середовища [34,
с. 53]; адаптація — пристосування економічної системи
та її окремих суб'єктів, працівників до умов зовнішньо-
го середовища, що змінюються (виробництва, праці,
обміну, життєвих потреб населення) [17, с. 24].

Дійсно, в природі, суспільстві, економічних систе-
мах постійно відбувається з різною активністю процес
адаптації. Але ж процеси періодично змінюються, мо-
жуть мати суперечливий характер і не завжди сприя-
ють розвитку. До того ж будь-яка система здатна пере-
бувати в стійкому стані і чинити опір внутрішнім чинни-
кам. Водночас система спроможна трансформуватись
відповідно до зазначених змін.

Розвиток як рух матерії розкривається в працях
Прохорова А.М., Єрохіна С.А., Гапоненка А.Л., Панк-
рухіна А.П.

Поняття руху є досить важливим в філософії. Грун-
товне пояснення його сутності наводиться у "Великому
тлумачному словнику сучасної української мови": "Рух
— спосіб існування матерії, який полягає в безперервній
зміні всього сущого і виявляється в безпосередній
єдності перервності й неперервності простору і часу" [8,
с. 1280]. У філософському енциклопедичному словнику
поняття рух трактується як "спосіб реалізації супереч-
ності буття, форма його існування. Будь-яке явище од-
ночасно виступає як "щось", тобто є визначеним (конеч-
ним, абсолютним, одиничним і т. д.), і як "інше", невиз-
начене (як прояв безконечного, відносного, загального
і т. д.)" [46, с. 558]. Фактично рух виступає як єдність
протилежностей — мінливості і стійкості (при провідній
ролі мінливості), перервності і неперервності, абсолют-
ного і відносного [42, с. 1109]. Таким чином, саме завдя-
ки руху і відбуваються певні явища або процеси, які не
завжди можуть забезпечити саме розвиток.

Арістотель [2, с. 53—90] виділяв шість видів руху:
виникнення; знищення; збільшення; зменшення; пере-
творення; переміщення, які відрізняються один від од-
ного своїми напрямами. Рух — це суперечність, свідчен-
ня того, що тіло може рухатись лише тоді, коли воно
перебуває в даному місці і одночасно в ньому не пере-
буває [45, с. 222].

Рух як зміна — це внутрішньо пов'язана єдність бут-
тя і небуття, тотожності і відмінності, стабільності і
плинності, того, що зникає, з тим, що з'являється [21,
с. 68]. Таким чином виходячи з вищенаведеного розви-
ток можна визначити як вищу форму руху і змін. У свою
чергу рух є зміною процесів або явищ. У процесі руху
як розвитку створюється нове, необхідне, здатне до са-
моруху, самовідтворення [45, с. 222; 21, с. 67].

Саморух в організованих системах відбувається як
саморозвиток, що передбачає самоперехід на вищий
щабель організації. Варто зазначити, що саморозвиток
є наслідком саморуху. Останній в свою чергу відобра-
жає зміну процесів, явищ, речей під дією внутрішніх су-
перечностей.

Тобто рух — це єдність протилежностей. За Геге-
лем "принцип усякого саморуху якраз і полягає … в зоб-
раженні суперечностей. Щось рухається не тому, що
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воно … в цьому перебуває тут, а в іншому … там, а лише
… тому, що воно перебуває тут і не тут …, одночасно і
перебуває, і не перебуває … Рух є самою суперечністю"
[12, с. 30—36]. Отже, виникнення і вирішення супереч-
ностей і є рухом.

Розвиток як зміна системи (процесів, явищ) відоб-
ражено в працях Шинкарука В.І., Мельника Л.Г., Юді-
на Е.Г., Філіппова Ю.В., Авдєєвої Т.Г., Короткова Є.М.,
Табачнікової М.Б., Павлуцького А., Єрохіної О.А., Ка-
сьянової Н.В., Черемісіної С.Г., Бойченка В.С. В тлумач-
ному словнику української мови зміна трактується як
перехід, перетворення чого-небудь (переведення стану,
руху, ознаки, властивості і т. ін.) у щось якісно інше [8,
с. 466].

Зміни відбуваються в рослинах, організмах. Так,
сутність розвитку рослин в Українській радянській ен-

циклопедії висвітлюється як "сукупність змін, які відбу-
ваються в рослинних клітинах за час онтогенезу рослин"
[45, с. 427]. І далі: "Розвиток організмів — 1) індивіду-
альний розвиток (онтогенез), який виявляється у сукуп-
ності послідовних морфологічних, фізіологічних і біо-
хімічних змін, що відбуваються в організмі з моменту
його зародження і до кінця життя. Розвиток включає
взаємопов'язані кількісні (ріст) і якісні (диференціюван-
ня, перетворення);

2) історичний розвиток (філогенез) організмів, їх
систематичних категорій (видів, родів, родин та ін.), а
також органічного світу загалом протягом існування
життя на землі. Індивідуальний і історичний розвиток
організмів взаємопов'язаний між собою [45, с. 427].

Отже, у викладенні сутності розвитку організмів
прослідковується еволюційний шлях (зміни в організмі

 

Автор Зміст визначення 

1 2 

Біблія [3] Спочатку було слово 

Ожегов С.І. [36] Розвиток – процес закономірної зміни, перехід з одного стану в інший, більш досконалий, перехід від 

старого якісного виміру до нового, від простого до складного, від нижчого до вищого 

Грушин Б.А. [14] Розвиток – процес руху від нижчого до вищого (до більших досягнень), зміна матерії та свідомості, в 

результаті чого відбувається зміна якості предмету, явища, діяльності, перехід до нового, 

прогресивнішого 

Юдін Е.Г. [50] Розвиток є необоротною, направленою, закономірною зміною матеріальних та ідеальних об’єктів 

Бажан М.П. [44] Розвиток – специфічний процес зміни, результатом якого є виникнення якісно нового, поступальний 

(отже, еволюційний авт) від нижчого до вищого, від простого до складного. Механізм становлення 

нового, джерело й загальна спрямованість визначаються об’єктивними законами 

Прохоров А.М. [42] Розвиток – незворотна, направлена, закономірна зміна матерії свідомості, їх універсальна властивість; в 

результаті розвитку виникає новий якісний стан об’єкта – його складу або структури 

Азріліян А.Н. [6] 

 

Розвиток – процес закономірних змін, перехід з одного стану в інший більш досконалий; перехід від 

старого якісного стану до нового, від простого до складного, від низького до вищого, незворотна, 

спрямована, закономірна зміна матерії та свідомості, її універсальні властивості; у результаті розвитку 

виникає нова якість, стан об’єкта – його складу і структури 

Масленчинков Ю.С. [30] Розвиток – перехід від одного якісного стану до іншого 

Єрохіна О.А. [19] Розвиток – якісна зміна складу, зв’язків (тобто структури) і функціонування системи, або, коротко, 

будь-яка якісна зміна системи 

Бранський В. [7],  

Назаретян А. [33],  

Шаванс Б. [49] 

Розвиток – закономірне і багаторазове повторення (чергування) порядку і хаосу в руслі соціальної 

синергетики, процес його історичної зумовленості на основі революційних та еволюційних змін 

Благодєтєлєва-Вовк С.Л. [4] Розвиток – це процес та результат творчого самопізнання і діяльності людини, спрямований на 

досягнення нею нової якості – наближення до ідеалу, який має якісний, внутрішній характер. 

Економічний розвиток – це процес та результат творчого пізнання та діяльності народу як єдиного, 

гармонізованого цілого, спрямований на покращення людського життя та існуючого світу 

Павлуцький А. [37] Розвиток – це зростання, при якому в критичні моменти настають якісні структурні зміни у всій 

системі. Розвиток – це зміна в певному напрямі, що підкоряється законам дозрівання 

Яременко В.В., 

Сліпушко О.М. [35] 

Розвиток – слово, що позначає «процес росту, розмаху, розквіту, процвітання; рух, хід, поступ» 

Шинкарук В.І. [46] «Розвиток – незворотна, спрямована, закономірна зміна матеріальних та ідеальних об’єктів; один із 

загальних видів зв’язку» 

Єрохін С.А. [20] Розвиток – це особливий тип руху, що характеризує прогресивний характер взаємодії речей 

Мельник Л.Г. [31] Розвиток – незворотна, направлена, закономірна зміна стану системи на основі реалізації механізмів її 

самовпорядкованості і самоорганізації, які відбуваються в процесах адаптації системи до випадкових, 
невизначеним змінам у зовнішньому середовищі 

Черемісіна С.Г. [48] Розвиток – це філософське, соціально-економічне і соціально-психологічне поняття, сутність якого 
полягає в яких-небудь або визначених направлених змінах. Як філософська категорія розвиток 

допускає будь-які зміни, які об’єктивно реалізуються в матеріальному світі і можуть мати які-небудь 

направлення в просторі і в часі 

Бусел В.Т. [8] Розвиток – це процес, внаслідок якого відбувається зміна якості чого-небудь, перехід від одного 

якісного стану до іншого 

Касьянова Н.В. [24] Під розвитком розуміються незворотні зміни в об’єкті, в результаті яких виникає нова якість або стан. 

Бойченко В.С. [5] Розвиток – це якісна та (або) кількісна зміна суті, якостей, властивостей явища, предмета або об’єкта, у 

результаті чого виникає більш ідеальне, сучасне, нове, удосконалене, прогресивніше явище, предмет 

або об’єкт  

Петриченко О.А. [38] Розвиток – це складне, викликане суперечностями багатоаспектне явище, що включає незворотні 

закономірні зміни матеріальних та ідеальних об’єктів, а також процес, який базується на нелінійності, 

випадковості, багатоваріантності, стохастичності, взаємозв’язку гармонії й хаосу, інформації та 

ентропії, нерівноваги та упорядкування, несталості й самоорганізації складних відкритих систем 

Манойленко О.В.,  

Сиром’ятникова О.В. [29] 

Розвиток – це сукупність некомпенсованих спрямованих (нециклічних) процесів, що ведуть до 

критичної зміни основних параметрів заданого режиму функціонування та структури (або стану), що її 

властиві. З точки зору теорій термодинаміки та синергетики розвиток – це перехідний процес зміни 

параметрів функціонування і структури (стану), що переводять систему з нерівноважного стану в 

рівноважний 

Вікіпедія [9] Розвиток – це розгорнутий у часі процес кількісних та якісних змін в організмі та психіці людини, її 
мисленні, почуттях і поведінці, що є результатом біологічних процесів в організмі та впливів 

навколишнього середовища 

Таблиця 1. Трактування категорії "розвиток"

Джерело: сформовано автором на основі [3—9; 14; 19—20; 24; 29—31; 33—38; 42—44; 46; 48—50].
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протягом життя) і якісні (диференціювання "перетво-
рення" — як революційні зміни). Будь-яка зміна тісно
пов'язана з рухом, оскільки ці процеси (поняття) є взає-
мообумовлючими.

Таким чином, розвиток як філософська та еконо-
мічна категорія містить наступні важливі складові: рух,
процес, зміна. Характерними ознаками розвитку є та-
кож незворотність, направленість (спрямованість) і за-
кономірність. "Незворотність, за визначенням Мельни-
ка Л.Г., це властивість процесів до мимовільного про-
тікання у визначеному напрямі без можливості природ-
ного повернення у вихідний стан" [31, с. 57]. Саме не-
зворотність захищає (упереджує) систему від по-
стійності і повторення (циклічності). Хоча деякі дослі-
дники зазначають, що існують і закриті системи, в яких
можуть відбуватися зворотні зміни [19, с. 71].

Направленість (спрямованість), як характерна озна-
ка розвитку, забезпечує в системі процеси виникнення і
накопичення змін, що згодом ведуть до появи (виник-
нення) нової якості — від спадаючого до висхідного; від
старого до нового; від простого до складного; від ви-
падкового до необхідного (закономірного) [31, с. 55].
Відсутність спрямованості обмежує накопичування змін
в системі, а це в свою чергу унеможливлює дію одного
із важливих законів розвитку "заперечення-заперечен-
ня".

Отже, розвиток будь-якої системи набуває сис-
темного характеру саме завдяки необхідним властивос-
тям — незворотності (необоротності), спрямованості
(направленості) та закономірності.

Таким чином, погляди та підходи науковців щодо
трактування категорії "розвиток" зводяться до тлума-
чення її як еволюції з направленою траєкторією, ліній-
ного причинно-наслідкового взаємозв'язку.

Водночас безперервний розвиток науки, що забез-
печував новими результатами наукових досліджень,
який підтверджував складність і неоднозначність про-
цесів розвитку, а також їх механізмів (рис. 1). Сучасні
філософські концепції (філософія нестабільності), спи-
раючись на класичну діалектику, сутність розвитку до-
повнюють і іншими ознаками — альтернативністю або
багатоваріантністю, його нелінійністю, хаотичністю,
стохастичністю (ймовірністю) та непередбачуваністю.

Це стало можливим завдяки вивченню термодина-
мічних систем Бельгійською школою термодинаміки на
чолі з І. Пригожиним. Результати їхніх досліджень
відразу почали поширюватись на всі сфери життя, особ-
ливо на соціокультурні процеси. Кардинальність змін
проявилась у тому, що крім впорядкованості і стабіль-
ності на розвиток так чи інакше впливає також хаос і
безладдя. Згідно з законами термодинаміки хаос розг-
лядається не лише як руйнація чого-небудь, а й як пе-
рехідний стан від нижчого рівня впорядкованості сис-
теми до більш вищого, більш гармонічного. Хаос є кон-
структивним початком, джерелом, передумовою і осно-
вою для процесу розвитку [21, с. 90], що не завжди за-
безпечується в дійсності, або потребує тривалого пері-
оду.

У своїх працях І. Пригожин стверджував, що роз-
виток не має жорсткої визначеності, не має єдиного
лінійного еволюційного шляху. Натомість ідея розвит-
ку грунтується на багатоваріантності, альтернатив-
ності шляхів еволюції, а також на нелінійності розвит-
ку — випадковості вибору напряму (шляху) руху в мо-
мент біфуркації (точки розгалуження). В цій точці ви-
падковість штовхає систему (процес) на новий шлях
(етап) розвитку. Після того, як відбувся вибір одного
з чисельних варіантів, система продовжує функціону-
вати детермінованим шляхом. Ці цикли повторюються
постійно, щойно наступає чергова точка біфуркації [40,
с. 216].

Наявність біфуркацій визначає непередбачуваність
(альтернативність) шляхів розвитку системи (явища).
Це, в свою чергу, визначає і незворотність розвитку.

Фундатор теорії синергетики (І. Пригожин) ствер-
джував, що нелінійність — це ймовірність емерджент-
них (несподіваних) змін напрямів руху процесу розвит-
ку. Це означає, що розвиток грунтується на несталості,
нелінійності, реалізується через механізм біфуркацій і
випадковості [40, с. 191—195].

Практика соціальних процесів засвідчила, що істо-
ричний прогрес досягався не автоматично. Розвиток
суспільства є результатом складної взаємодії багатьох
процесів. Причому деякі з них не мали нічого спільного
з прогресом, а деякі взагалі виявилися регресивними.

ВИСНОВКИ
Категорія "розвиток" незважаючи на глибоку історію,

продовжує цікавити науковців. Сучасні здобутки світової
науки вносять нові характеристики щодо сутності розвит-
ку. Крім традиційних діалектики і метафізики на визначен-
ня сутності "розвиток" справляють вплив нові філософські
концепції, зокрема синергетика. Лінійна залежність причи-
ни і наслідку доповнюється такими поняттями як хаос,
нелінійність, випадковість, багатоваріантність.

Отже, як філософська категорія розвиток відобра-
жає системний процес безкінечності і безперервності
закономірних якісних змін, що відбуваються в природ-
ному середовищі і суспільстві під дією об'єктивних за-
конів природи і суспільства, якими є закон єдності і бо-
ротьби протилежностей, закон заперечення заперечен-
ня, закон рівноваги, закон переходу кількості у якість.

З розвитком суспільства, наукової думки, сутність
поняття "розвиток" як філософської категорії поглиб-
люється, розширюються його характеристики, проявля-
ються неоднозначні результати, наслідки. Наведені тези
свідчать про необхідність поглибленого вивчення суті
категорії "розвиток", в тому числі з економічної точки
зору, особливо в період формування суспільства знань.
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