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В С Т У П 

У текстах Платона – одного із найбільш відомих та знаменитих філософів 

за усю історію людства – пізнання порівнюється з полюванням, у процесі якого 

гончі пси, узявши слід, рвучко женуть уперед, бажаючи схопити здобич. У 

такому порівнянні присутні моменти емоційності, динаміки та завзяття, в той 

час як зараз, взявши до рук якийсь текст, присвячений пізнанню, читач буде або 

розчарований, або відчує нудьгу: ці тексти у більшості випадків є доволі 

сухими, абстрактними та страшенно технологізованими. У них йдеться про 

структури, знаки, символи, формули, технології та ін., а про органічний зв'язок 

пізнання з людською долею, про екзистенційну драму і напругу пізнання часто 

навіть і не згадується. У той же час вивчення пізнання можна було би порівняти 

з детективним розслідуванням, оскільки при серйозній розмові про пізнання 

більшість того, що підлягає обговоренню, залишається темним або невідомим. І 

перше, що ставить нас у безвихідь, це питання про існування та природу самого 

пізнання: а чи існує насправді пізнання? Чи не є пізнання або модифікованим 

інстинктом, або пристосувальними актами живого організму, або справою 

технічного опрацювання інформації? Адже сьогодні пізнання доволі часто 

асоціюється з людиною, що діє з якимось приладами, серед яких найперше 

місце відводиться комп’ютерам. Кудись, ніби вода крізь пісок, «просіялись» і 

зникли ті речі, які мучили царя Едіпа – героя грецької міфології, або князя 

Олега та князя Ігоря із наших давніх літописів, а саме: що вони знають і чи 

знають насправді для того, щоб сміливо покладатись на свої знання і змагатись 

із законами долі? Можна принагідно згадати й легендарного доктора Фауста із 

старих німецьких легенд, який продав свою душу – цей безсмертний дар 

безсмертних богів – дияволу, вважаючи таку ціну прийнятною для себе заради 

володіння особливими знаннями.  

Однією з перших загадок при заглибленні у проблеми пізнання постає 

факт існування в наш час двох філософських наук про пізнання – гносеології та 

епістемології (поза межами філософії також існує низка наук, що вивчають 

пізнання); чому це так і якою мірою це виправдано? Далі: що таке пізнання та 

яким чином воно відбувається? Хто є суб’єктом пізнання (хто реально здійснює 

пізнання?) та на які результати своїх пізнавальних зусиль цей суб’єкт може 

розраховувати? Чи має сучасне технологізоване пізнання якесь відношення до 

людської екзистенції, тобто до питань, пов’язаних із особливостями людського 

способу буття та людським становищем у світі? Нарешті, чи можемо ми 

вважати знання людським позитивним надбанням, чи, можливо, тягарем чи 

карою? – Ось ці питання ми спробуємо в даній роботі, звичайно, не вирішити, 

але довести до бажаного рівня прояснення.  

Ставлячи перед собою таке завдання, я не можу не згадати з вдячністю 

Арнольда Юрієвича Цофнаса (який, на жаль, вже покійний), одеського 

філософа і просто цікавого одесіта, з яким мене звела доля і який був першим і, 

здається, єдиним на теренах України мислителем, що вирішив написати 
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веселий підручник з гносеології (див.: Цофнас А.Ю. Гносеологія: Навчальний 

посібник. – Київ: Алерта, 2005. – 232 с. Рос. мовою). Самий цей задум був 

прекрасним, і я буду пробувати використовувати уроки його реалізації в цьому 

навчальному посібнику. Маю вклонитися та віддати належне і колишньому 

моєму професору і учителю Ігорю Валентиновичу Бичку, який перший заразив 

мене та моїх однокурсників по філософському факультету Київського 

державного (тоді) університету імені Тараса Шевченка інтригами пізнавальних 

пригод.  
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Тема 1: Проблема пізнання у філософії: 

історія і сучасність. 

 
1. Що є пізнання для людини? – Складність та неоднозначність питання. 

2. Місце пізнавальної проблематики у філософії та науці. 

3. Історичний розвиток уявлень про пізнання: перехід від онтологізму до 

суб’єктивізму. 

4. Гносеологія та епістемологія: основні аспекти співвідношення. 

 

Питання 1. Що є пізнання для людини? – Складність та 

неоднозначність питання. 

 
На шляху осмислення проблеми пізнання нас від самого початку 

очікують інтелектуальні пастки, парадокси та суперечності. Наприклад, у 

Бібліії стверджується, що власне людська історія розпочинається із 

скоштування плоду з дерева пізнання добра і зла, і самий цей акт подається як 

такий, що прирівняв людину до Бога. Але врозріз з таким сюжетом тут ми 

також  неодноразово стикаємося з такими висловами «І пізнав Адам свою 

дружину Єву…», «І пізнав Авраам…». Окрім того, у книзі Проповідника 

(Еклезіаста) стверджується, що багато знань примножує сум, і хто збільшує 

знання, той збільшує й клопіт. Несподівано у представників сучасної філософії 

ми знаходимо зовсім інший образ пізнання: це ніби «щупальця, якими організм 

намацує оточення та інспектує його» (Е. фон Глазерсфельд). Навіть без  

спеціальних заглиблень у суть справи ми розуміємо, яка прірва відділяє одні 

уявлення про пізнання від інших: в одному випадку пізнання – це доля, в 

іншому – біологічний процес. Чим це зумовлено і виправдано (якщо 

виправдано взагалі)?  

Найперша відповідь, напевне, має припускати, що ми погано знаємо 

пізнання і не дуже добре його розуміємо; і це, частково, безумовно так. Проте 

діапазон розбіжностей в його сприйнятті та тлумаченні зумовлений і самим 

цим явищем. Здавалось би, так чи інакше, але пізнання дає нам можливість 

перетворити якості, властивості та сили дійсності на свої інтелектуальні 

надбання, що ми їх потім зможемо використовувати для власних інтересів і 

потреб. Цей момент пізнання проявляється, наприклад, у тому, що людина 

створює різноманітні конструкції, інженерні споруди, машини ті ін., а все це 

створити без знань та пізнання неможливо. Проте вже у давні часи було 

помічено, що людські знання та пізнання не лише відкривають людині 

горизонти буття, а й замикають її у межах внутрішніх сприйняттів та 

уявлень: на здоровий глузд, ми сприймаємо дійсність через свої уявлення, але 

питання про те, чи відповідають вони реальному станові речей, залишається 
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