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Закономірності розвитку пізнання 
(філософський аналіз)

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.

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 [Сморж Л. Філософія: Навчальний посібник / Леонід Сморж. - К.: Кондор, 2004. - 414 с.].

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 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 [Вступ до
філософії: Історико – філософська пропедевтика:підручник /І.І. Волинка, В.І. Гусєв, І.В. Огородник, Ю.О. Федів;
за ред. І.І. Волинки .- К.: Вища школа , 1999. - 624с.].

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.  [Вступ  до  філософії:  Історико  –  філософська
пропедевтика:підручник /І.І. Волинка, В.І. Гусєв, І.В. Огородник, Ю.О. Федів; за ред. І.І. Волинки  .- К.: Вища
школа , 1999. - 624с.].

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 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.

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

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.

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 [Сморж Л. Філософія: Навчальний посібник / Леонід Сморж. - К.:
Кондор, 2004. - 414 с.].

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  не  самим  об’єктом  з  усіма  його
властивостями і матеріальними проявами; по-третє, об’єкт у пізнавальному образі відображається з різною
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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 [Творче, практичне і критичне мислення / відповід. ред. С. П. Щерба. — Житомир, 1997].

Отже, 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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