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У статті аналізується еволюція філософських уявлень про пізнання.

Розкриваються  закономірності  розвитку  пізнання  та  його  вплив  на

формування  людини  через  самопізнання.  Особлива  увага  звертається  на

формування світогляду як однієї з форм свідомості людини. Розглядаються

основні принципи, на яких ґрунтується сучасна наукова гносеологія. Пізнання

дійсності є процесом постійної взаємодії суб’єкта і об’єкта, процесом, що

перебуває в постійному розвитку й опосередковується активною діяльністю

суб’єкта.  Аналіз  пізнання  саме  через  призму  активної  практичної  і

пізнавальної  діяльності  і  дає  змогу  зрозуміти  суб’єктивну  активність

людини не як перепону, а як необхідну умову досягнення істинного знання про

дійсність.

Ключові  слова: наука,  філософія,  істина,  світогляд,  пізнання,

самопізнання, свідомість, людина, особистість.

Philosophical analysis of cognition: formation and 

regularities of the development

In  the  article  it  is analyzed  the  evolution of  philosophical ideas  about

cognition. It  is  revealed  the patterns  of  the  development of  cognition  and  its

influence on the person through self-cognition. Particular attention is drawn to the

formation  of  the world as  a  form  of consciousness. It  is  examined  the  basic

principles where the modern scientific epistemology is based on. The cognition of

reality  is  the  process  of  constant  interaction  between  subject  and  object,  the

1



process that is in the constant development and is expressed by the active work of

the subject. The analysis of cognition through the prism of active practical and

cognitive activity provides the understanding of subjective human activity not as

an obstacle but as a necessary condition for achieving true cognition of reality.

Key words: science, philosophy, truth, world-view, cognition, self-cognition,

consciousness, man, person.

Постановка  проблеми. Людина  –  єдина  істота  на  Землі,  здатна  до

пізнання буття та власної самосвідомості. Результатом цієї здатності є знання

про  світ  і  про  себе.  Знання  у  свою  чергу  може  матеріалізуватися,

опредметнюватися  і,  як  найважливіша  складова,  входити  до  світогляду.

Світогляд – одна з форм свідомості людини. Філософія – це також світогляд :

послідовно–раціональний,  теоретичний.  Оскільки  із  самою  філософією,  її

ідеалами,  змістом  її  положень  погоджуються,  оскільки  вона  не  тільки

обґрунтовує  себе  раціональними  аргументами,  а  й  породжує  переконання,

вірування в неї. Тому окремі філософи дотепно називають її вірознанням.

Мета статті – проаналізувати еволюцію становлення  філософських

уявлень про пізнання та закономірності його розвитку.

Виклад  основного  матеріалу. Теорія  пізнання  (гносеологія)  —  це

розділ філософії,  що вивчає природу пізнання, закономірності  пізнавальної

діяльності  людини,  її  пізнавальні  можливості  та  здібності;  передумови,

засоби та форми пізнання, а також відношення знання до дійсності, закони

його  функціонування  та  умови й  критерії  його  істинності  й  достовірності

[10].

Головним у теорії пізнання є питання про відношення знання про світ

до  власне  світу,  чи  спроможна  наша  свідомість  (мислення,  відчуття,

уявлення) давати адекватне відображення дійсності.

Учення,  що  заперечує  можливість  достовірного  пізнання  сутності

дійсності,  дістало  назву  агностицизму.  Помилковим  є  уявлення  про

агностицизм  як  про  вчення,  що  заперечує  пізнання  взагалі.  Агностики
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вважають, що пізнання можливе лише як знання про явища (Кант) або про

власні  відчуття  (Юм).  Головною  ознакою  агностицизму  є  заперечення

можливості пізнання саме сутності дійсності, яка прихована видимістю [5].

Проте  слід  зазначити,  що  агностицизм  виявив  важливу  проблему

гносеології — що я можу знати? Це питання стало провідним у праці Канта

«Критика чистого розуму» і досі залишається актуальним. Справа в тому, що

справді людське пізнання, як будь-який процес, що історично розвивається,

на  кожному  конкретному  етапі  свого  розвитку  має  обмежений,  відносний

характер.  Агностицизм  абсолютизує  цю  відносність,  стверджуючи,  що

людське пізнання в принципі не спроможне проникнути в сутність явищ. Усе

знання зводиться ним або до звички, пристосування, специфічної організації

психічної діяльності (Юм), або до конструктивної діяльності розсудку (Кант),

утилітарної  користі  (прагматизм),  до  прояву  специфічної  енергії  органів

чуття  (Мюллер),  до  «символів»,  «ієрогліфів»  (Гельмгольц,  Плеханов),  до

результатів  угоди  між  ученими  (конвенціоналізм),  до  відображення

відношень  між  явищами,  а  не  їхньої  природи  (Пуанкаре,  Бергсон),  до

правдоподібності, а не об’єктивної істинності його змісту (Поппер). Спільна

ідея  —  знання  —  не  дає  відображення  сутності  дійсності,  а  в  кращому

випадку обслуговує утилітарні потреби та запити людини [5].

Принципову можливість пізнання визнають не лише матеріалісти, а й

більшість ідеалістів. Проте у вирішенні конкретних гносеологічних проблем

матеріалізм і ідеалізм докорінно відрізняються. Ця різниця проявляється як у

розумінні  природи  пізнання,  так  і  в  самому  обґрунтуванні можливості

досягнення  об’єктивно  істинного  знання,  а  найкраще  —  у  питанні  про

джерела пізнання. Для ідеалізму, який заперечує існування світу незалежно

від свідомості,  пізнання уявляється як самодіяльність цієї  свідомості.  Свій

зміст  знання  отримує  не  з  об’єктивної  дійсності,  а  з  діяльності  самої

свідомості; саме вона і є джерелом пізнання.

Згідно з  матеріалістичною  гносеологією джерелом пізнання,  сферою,

звідки  воно  отримує  свій  зміст,  є  існуюча  незалежно  від  свідомості  (як
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індивідуальної,  так  і  суспільної)  об’єктивна  реальність.  Пізнання  цієї

реальності  —  це  процес  творчого  відображення  її  у  свідомості  людини.

Принцип  відображення  виражає  сутність  матеріалістичного  розуміння

процесу пізнання. Знання за своєю природою — це результат відображення,

суб’єктивний  образ  об’єктивного  світу.  Проте  є  принципова  різниця  в

розумінні  процесу  пізнання  як  відображення  дійсності  домарксистським

матеріалізмом та сучасною матеріалістичною теорією пізнання.

Тривалий  час  матеріалістична  філософія  процес  пізнання  розглядала

ізольовано  від  суспільно-історичної  практики  людства,  виключно  як

пасивний споглядальний процес, у якому суб’єктом був окремий абстрактний

індивід із вічними і незмінними пізнавальними здібностями, заданими йому

природою, а  об’єктом — така  ж вічна і  незмінна у своїх  закономірностях

природа [7].

Подальший  розвиток  матеріалістичної  теорії  пізнання  полягає,  по-

перше,  у  поширенні  діалектики  на  пояснення  пізнавальних  процесів,

створенні  діалектики  як  науки  про  загальні  закони  розвитку  природи,

суспільства, мислення і пізнання; по-друге, у введенні принципу практики як

основного і вирішального для з'ясування сутності гносеологічних проблем та

їхнього вирішення.

Для  сучасної  матеріалістичної  філософії  процес  пізнання  носить

суспільно-історичний  характер,  що  виявляється,  по-перше,  у  тому,  що  всі

людські пізнавальні здібності й можливості формуються на основі практики і

зумовлені  нею;  по-друге,  окрема  людина  навчається  мислити  і  пізнавати

разом із засвоєнням форм і способів людської діяльності, набутих людством

знань,  мови,  тобто  завдяки  засвоєнню  суспільно-історичного  досвіду,

нагромадженого попередніми поколіннями; по-третє, сам процес оволодіння

цим досвідом передбачає  життя  в  суспільстві,  у  людському колективі;  по-

четверте,  те,  що людина може пізнати і  що вона пізнає,  теж визначається

рівнем  суспільно-історичного  розвитку  людства,  всесвітньо-історичним

розвитком загальної системи знань, закріплених у предметах матеріальної та

4



духовної культури, у категоріальній будові мислення, у його структурі, у мові

[7].

Уведення  в  теорію  пізнання  принципів  діалектики  і  практики  дало

змогу  застосувати  до  пізнання  принцип  історизму,  зрозуміти  пізнання  як

суспільно-історичний процес відображення дійсності в логічних формах, що

виникають  на  основі  практики;  науково  обґрунтувати здатність  людини  у

своїх  знаннях  давати  істинну  картину  дійсності,  розкрити  основні

закономірності  процесу  пізнання,  сформулювати  основні  принципи  теорії

пізнання.  Сучасна  наукова  гносеологія  ґрунтується на  таких

основоположеннях:

1.  Принцип  об’єктивності,  тобто  визнання  об’єктивного  існування

дійсності як об’єкта пізнання, її незалежності від свідомості та волі суб’єкта.

2.  Принцип  пізнаванності,  тобто  визнання  того  факту,  що  людські

знання  в  принципі  здатні  давати  адекватне  відображення  дійсності,  її

об’єктивно істинну картину; що пізнанню людини в принципі немає меж, хоч

на  кожному  історичному  етапі  пізнання  обмежене  рівнем  розвитку

практичної діяльності людства.

3. Принцип активного творчого відображення, тобто визнання того, що

процес  пізнавання  — це  цілеспрямоване  творче  відображення  дійсності  у

свідомості  людини. Пізнання є творчим відображенням дійсності,  оскільки

його  результатом  не  є  створення  ідеальної  копії  наявного  стану  речей,

«повторення»  в  ідеальній  формі  того,  що  існує,  як  це  уявлялося

споглядальному матеріалізму. Пізнання виявляє об’єктивний зміст реальності

як  діалектичної  єдності  дійсності  і  можливості,  відображаючи  не  тільки

дійсно існуючі предмети та явища, а й усі їхні можливі модифікації.

4. Принцип діалектики, тобто визнання необхідності  застосування до

процесу пізнання основних принципів, законів, категорій діалектики.

5. Принцип практики, тобто визнання суспільно-історичної предметно-

чуттєвої діяльності людини щодо перетворення природи, суспільства та самої

себе основною, рушійною силою, метою пізнання та критерієм істини.
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6. Принцип історизму, який вимагає розглядати всі предмети та явища в

їхньому  історичному  виникненні  і  становленні,  а  також  через  призму

історичних перспектив їхнього розвитку, через генетичний зв’язок з іншими

явищами та предметами дійсності.

7.  Принцип  конкретності  істини,  який  наголошує,  що  абстрактної

істини не може бути, істина завжди конкретна, кожне положення наукового

пізнання слід розглядати в конкретних умовах місця та часу [9].

Процес  пізнання,  будучи  процесом  активного  творчого  відтворення

дійсності  у  свідомості  людини  в  результаті  її  діяльного  предметно-

практичного відношення до світу,  можливий лише при взаємодії  людини з

явищами дійсності. Цей процес у гносеології  осмислюється через категорії

«суб’єкт» та «об’єкт». Протилежностями, через взаємодію яких реалізується

процес пізнання, є не свідомість і не знання саме по собі та зовнішній світ

(матерія, природа), а суб’єкт як носій свідомості і знання та об’єкт як те, на

що спрямована пізнавальна діяльність суб’єкта [10].

Суб’єкт  пізнання,  згідно  із  сучасною  філософією,  —  це  реальна

людина,  суспільна  істота,  наділена  свідомістю,  насамперед,  у  таких  її

проявах, як мислення, чуття, розум, воля, яка засвоїла історично вироблені

людством форми та методи пізнавальної діяльності  і  тим самим розвинула

свої пізнавальні здібності, оволоділа історично конкретними здатностями до

цілеспрямованої пізнавальної діяльності.

Суб’єкт пізнання визначається і як суспільство в цілому, яке має певний

спосіб матеріального та духовного виробництва,  певний історичний рівень

розвитку культури та науки. Проте слід мати на увазі, що суспільство не має

надлюдських,  надіндивідуальних  органів  пізнання.  Суспільство  виступає

суб’єктом  пізнання  опосередковано,  через  пізнавальну  діяльність  окремих

людей,  але  люди  формуються  як  суб’єкти  пізнання  лише  в  їхній  спільній

діяльності,  зумовленій  певною  системою  суспільних  відносин,  формами

спілкування, певним рівнем розвитку суспільного виробництва, культури та

самого пізнання. Суб’єктом пізнання є людина не як біологічна істота, а як
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продукт  суспільно-історичної  практики  і  пов’язана  з  усією  сукупністю

суспільно-історичних  умов  та  відносин  шляхом  засвоєння  надбань

матеріальної та духовної культури суспільства. Кожна людина реалізує себе в

пізнанні як суспільна істота, оскільки всі пізнавальні здібності і можливості,

уся  пізнавальна  діяльність  у  своїх  суттєвих  проявах  реалізується  лише  в

суспільстві і через суспільство [8].

Суб’єкт пізнання, таким чином, — це людина, яка включена в суспільне

життя, у суспільні зв’язки та відносини, яка використовує суспільновироблені

форми, способи, методи практичної та пізнавальної діяльності як матеріальні

(знаряддя праці, прилади, експериментальні установки і т.п.), так і духовні

(категорії,  логічні  форми  та  правила  мислення,  зміст  мови,  правила  її

структурної побудови та вживання); це людина, яка діяльно здійснює перехід

від незнання до знання, від неповного знання до більш повного й точного,

нарощуючи суспільно необхідне нове знання про дійсність.

Об’єкт  пізнання  — це  те,  на  що  спрямовується  на  основі  практики

пізнавальна діяльність суб’єкта. Об’єктом пізнання може бути в принципі вся

дійсність,  але  лише  в  тій  мірі,  у  якій  вона  увійшла  в  сферу  діяльності

суб’єкта. Поняття «об’єкт» та «об’єктивна реальність» пов’язані між собою,

але не тотожні за своїм змістом. Об’єктом є не вся об’єктивна реальність, а

лише та її частина, що вже введена в практику людства і становить коло його

пізнавальних  інтересів.  Об’єктом  пізнання  виступають  не  лише  явища

природи,  а  й  суспільства,  і  сама  людина,  і  відносини  між  людьми,  їхні

взаємини,  а  також  свідомість,  пам’ять,  воля,  почуття,  духовна  діяльність

взагалі,  в  усій  поліфонії  її  проявів.  Пізнання  може  бути  спрямованим  на

дослідження не лише об’єктивного світу, а й ідеальних об’єктів, наприклад,

числа, площини і т.п. в математиці, абсолютно чорного тіла, ідеального газу,

рівномірно-прямолінійного руху в фізиці, тієї чи іншої суспільно-економічної

формації в суспільствознавстві і т.п.

Ідеальні об’єкти — це ідеальні образи об’єктивно існуючих предметів

та явищ, які одержуються суб’єктом у результаті абстрагування та ідеалізації
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і  які  виступають  замінниками  реальних  предметно-чуттєвих  об’єктів.

Необхідність  виділення  ідеальних  об’єктів  зумовлена  прогресуючим

розвитком науки, усе глибшим її проникненням у сутність дійсності. Об’єкт

пізнання,  таким  чином,  —  це  частина  об’єктивної  і  частина  суб’єктивної

реальності,  на яку спрямована пізнавальна діяльність суб’єкта. Об’єкт не є

чимось  раз  і  назавжди  рівним  собі,  він  постійно  змінюється  під  впливом

практики  та  пізнання,  оскільки  змінюється,  розширюючись  та

поглиблюючись, та частина матеріального і духовного світу, яка включається

у сферу діяльності суспільства і тим самим стає об’єктом інтересів суб’єкта.

Сучасна  матеріалістична  гносеологія  розглядає  суб’єкт  та  об’єкт  у

діалектичному  взаємозв’язку,  взаємодії,  єдності,  де  активною  стороною  є

суб’єкт  пізнання.  Проте  активність  суб’єкта  у  пізнанні  слід  розуміти не  в

значенні творення об’єктивного світу та законів його розвитку, а в значенні

творчого  характеру  їх  відкриття  та  виразу  мовою науки,  у  формуванні  та

розвитку форм, засобів та методів пізнавальної діяльності.

Взаємодія суб’єкта та об’єкта фіксує єдність матерії і свідомості, буття і

мислення, природи і духу. І об’єкт, і суб’єкт формуються в процесі практичної

діяльності  і  невіддільні  один  від  одного  у  своєму  виникненні  та

функціонуванні. У цьому плані як без об’єкта не може бути суб’єкта, так і без

суб’єкта немає об’єкта, а точніше без суспільно-історичної практики нема ні

суб’єкта, ні об’єкта. Хоч об’єкт, звичайно, не конструюється суб’єктом, його

свідомістю, а існує об’єктивно, проте об’єктивна реальність не може стати

об’єктом без активної діяльності суб’єкта. Процес пізнання можливий лише

при  наявності  взаємодії  суб’єкта  та  об’єкта,  у  якій  суб’єкт  є  носієм

діяльності, а об’єкт — предметом, на який вона спрямована.

Результатом процесу пізнання є пізнавальний (гносеологічний) образ,

суб’єктивний образ дійсності і до того ж не копія, а ідеальний образ, який є

діалектичною єдністю суб’єктивного та об’єктивного. Пізнавальний образ не

може вийти за межі суб’єктивності в тому плані, що, по-перше, він завжди

належить суб’єкту; по-друге, він завжди є лише ідеальним образом об’єкта, а
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не самим об’єктом з усіма його властивостями і матеріальними проявами; по-

третє,  об’єкт  у  пізнавальному  образі  відображається  з  різною  мірою

адекватності,  глибини  проникнення  в  сутність,  усебічності.  Пізнавальний

образ не є копією дійсності  і  в тому плані (це,  по-четверте),  що дійсність

відображається в ньому, як уже зазначалося, не лише такою, якою вона є, а й

такою, якою може стати в результаті практичної діяльності людини, не лише з

точки зору сущого, а й можливого [3].

У той же час пізнавальний образ є об’єктивним за змістом, оскільки,

по-перше,  дійсність  відображається  в  ньому  в  її  об’єктивних  зв’язках  та

відношеннях,  по-друге,  цей  зміст  завжди  опосередкований  практичною та

пізнавальною діяльністю попередніх поколінь, які для кожного суб’єкта теж є

об’єктивною реальністю. Пізнавальний образ та відображений у ньому об’єкт

становлять єдність протилежностей. Вони єдині, тому що пізнавальний образ

є  образом  об’єкта,  але  в  той  же  час  і  протилежні,  тому  що  образ  по

відношенню до об'єкта виступає як ідеальне до матеріального. Пізнавальний

образ не є ні матеріальною копією світу, ні особливою умоглядною річчю, що

існує поруч з іншими речами дійсності. Пізнання, мислення не створює свого

особливого матеріального чи ідеального предмета, воно створює в результаті

відображення  лише  ідеальні  образи  предметів.  Ідеальність  пізнавального

образу  існує  лише  як  активна  здатність  суб’єкта  у  своїй  діяльності,  у

духовному плані — в думках, почуттях та цілях відтворювати той чи інший

предмет, явище, процес.

Проблема  істини  завжди  була  серцевиною  теорії  пізнання,  до  якої

спрямована вся гносеологічна проблематика. Тому всі філософські напрями й

школи  в  усі  часи  намагалися  сформулювати  своє  розуміння  природи  й

сутності істини.

Класичне визначення істини, яке потім стало традиційним у філософії,

дав Арістотель, визначивши істину як відповідність наших знань дійсності.

Проте  це  визначення  було  настільки  широким  і  абстрактним,  що  його

дотримувалися всі філософи як матеріалісти, так і ідеалісти, як діалектики,
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так  і  метафізики.  Це  визначення  істини  визнавали  такі  різні  за  своїми

філософськими поглядами мислителі, як Ф.Аквінський і П.Гольбах, Г.Гегель і

Л.Фейербах, а також К.Маркс та його послідовники. Різняться їхні погляди і в

питанні про характер відображення реальності та про механізм відповідності

[3].

Специфіка сучасного розуміння істини полягає, по-перше, в тому, що

дійсність,  відображена  в  істині,  трактується  як  об’єктивна  реальність,  яка

існує незалежно від свідомості і сутність якої виявляється через явище; по-

друге,  пізнання  та  його  результат  —  істина  нерозривно  пов’язані  з

предметно-чуттєвою  діяльністю  людини,  із  практикою,  достовірне  знання

сутності  та  її  проявів  відтворюється  в  практиці.  Істина  —  це  адекватне

відображення об’єкта суб’єктом, яке відтворює об’єкт таким, яким він існує,

незалежно від свідомості суб’єкта пізнання.

Сучасна  матеріалістична  теорія  пізнання  конкретизує  традиційну

концепцію  істини  через  діалектичний  взаємозв'язок  понять:  «об’єктивна

істина»,  «абсолютна  істина»,  «відносна  істина»,  «конкретність  істини»,

«заблудження».

Об’єктивна  істина  визначається  як  такий  зміст  людських  знань  про

дійсність, який не залежить ані від суб’єкта, ні від людини, ні від людства.

Слід  звернути  увагу  на  те,  що  в  цьому  визначенні  наголошується  на

незалежності від суб’єкта саме змісту істини. Але будучи характеристикою

людського знання, істина не може бути абсолютно незалежною від суб’єкта

пізнання. На всіх етапах свого розвитку людське пізнання та його результат

— знання було і  буде діалектичною єдністю об’єктивного і  суб’єктивного,

оскільки  на  всіх  етапах  картина  світу  своїм  джерелом  має  той  чи  інший

рівень розвитку практики і створюється за образом і подобою засобів, форм

та способів людського впливу на дійсність.

Положення про об’єктивність істини не означає, що вона є елементом

об’єктивного світу. Істина — це теоретична форма розв’язання суперечності

між  суб’єктом  та  об’єктом  у  процесі  пізнання.  Будучи  результатом
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суб’єктивної  діяльності  людини,  істина  в  той  же  час  у  своєму  змісті

відтворює дійсність  і  тим самим не залежить від  суб’єкта.  З  іншого боку,

будучи характеристикою знання і завжди існуючи в суб’єктивній формі, вона

характеризує  знання  не  з  його  суб’єктивного  боку,  а  з  точки  зору  його

об’єктивного змісту.

Висновки. Сучасна матеріалістична гносеологія, розглядаючи пізнання

як  суспільно-історичний  процес,  наголошує,  що  істина  також  є  історично

зумовленим процесом. Тому аналіз істини вона не обмежує характеристикою

її  лише  як  об’єктивної  за  змістом,  а  доповнює  аналізом  діалектики

абсолютної  та  відносної  істини або,  точніше,  діалектикою абсолютного та

відносного в істині.

Пізнання  світу  ніколи  не  може  бути  абсолютно  завершеним,  воно

постійно вдосконалюється, збагачуючись усе новим і новим змістом. У цьому

плані будь-яке знання, зафіксоване на тому чи іншому конкретно-історичному

етапі, є неповним, неточним, певною мірою однобічним, тобто на кожному

конкретно-історичному  рівні  розвитку  пізнання  ми  маємо  справу  лише  з

відносною істиною.

У пізнанні  бере участь багато факторів:  не лише притаманні  людині

здібності,  а  й  вироблені  в  ході  історичного  розвитку  різні  евристичні,

методологічні та методичні засоби, дослідницькі програми, а також суспільно

вироблені  цінності  та  оцінки,  у  яких  виражені  певні  граничні  орієнтації

знань, інтересів, пріоритетів суб’єкта.
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