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Текст лекції
1. Сутність, структура і принципи пізнання
Питання пізнання порушувалися і так чи інакше розв’язувалися впродовж
усієї історії філософської думки. Вже античні філософи прагнули виявити
специфіку пізнавального процесу, його рівні (розум і розсудок), форми (категорії,
поняття та ін.), а також суперечності. Тоді була створена Арістотелем формальна
логіка, проблемами діалектики займалися Геракліт, Сократ, Платон та ін. Крім
того, досліджувалися проблеми істини, тотожності, суперечності тощо.
Великий крок у розвитку теорії пізнання і методології було здійснено
філософією Нового часу (XVII–XVIII ст.), де ця проблема стала центральною.
Процес пізнання став предметом спеціального дослідження Д. Локка та
Г. Лейбніца, були розроблені емпіричний (індуктивний), раціоналістичний та
універсальний методи, якими відповідно займалися Ф. Бекон, Р. Декарт,
Г. Лейбніц), закладені основи математичної логіки, сформульований ряд
діалектичних ідей тощо.
Головне досягнення німецької класичної філософії – діалектика:
трансцендентальна логіка, вчення про категорії і про антиномії І. Канта,
антитетичний метод І.Г. Фіхте, діалектична натурфілософія І. Шеллінга. Але
найдокладніше і найбільш глибоко діалектика була розроблена Г. Гегелем. Він
подав її як систему субординованих категорій, обґрунтувавши положення про збіг
діалектики, логіки і теорії пізнання, виявивши значення діалектичного методу в
пізнанні, дав систематичну критику метафізичного методу мислення, обґрунтував
процесуальний і конкретний характер істини.
Проблемам пізнання приділяється велика увага в сучасній західній
філософії. Особливо активно ними займаються представники позитивізму,
структуралізму і постструктуралізму, аналітичної філософії, герменевтики,
еволюційної епістемології.
Представники постпозитивізму прагнули історично та діалектично осмислити
пізнавальний процес: ідея росту, розвитку знання (К. Поппер і його
послідовники), положення про єдність «нормальної науки» (кількісне зростання) і
«наукових революцій», стрибків (Т. Кун), про взаємопроникнення, переходи
емпіричного і теоретичного в пізнанні, теорії і практиці та ін.
Представники постпозитивізму переконливо довели, що «чистих фактів», не
зачеплених якими-небудь концептуальними положеннями (як уважали логічні

позитивісти), просто не існує, бо наукові факти так чи інакше, але завжди,
«теоретично навантажені». Крім того, вони показали, що відкриття нового
знання і його обґрунтування – це єдиний процес: виникнення і розвиток нової
наукової теорії є водночас і її обґрунтуванням.
Аналітична філософія включає досить широкий спектр гносеологічних ідей та
імен: Б. Рассел, Л. Вітгенштейн, Д. Остін, У. Куайн, К. Гемпель, Р. Карнап та ін.
Можна виділити такі основні ознаки цієї течії, як переведення філософськогносеологічних проблем у сферу мови та їх вирішення на основі аналізу мовних
засобів і виразів; підкреслення важливої ролі аналізу в пізнавальній діяльності і
прагнення використати цей метод для перетворення філософії в чітке й
аргументоване знання; розмивання граней між філософсько-методологічними та
логіко-гносеологічними проблемами тощо.
У сучасній аналітичній філософії все більшої ваги набувають такі
проблеми, як відношення наших концептуальних засобів до реальності;
перетворення аналізу з мети філософсько-гносеологічної діяльності в один з її
пізнавальних засобів; відмова від розуміння аналізу як жорстко пов’язаного
засобу з якою-небудь однією парадигмою знання; розширення самого поняття
«аналіз», предметом якого можуть бути будь-які проблеми; прагнення
осмислювати останні з історичних, діалектичних позицій та ін.
Структуралізм і постструктуралізм досліджує, насамперед, філософське і
гуманітарне знання. Якщо представники першої з названих течій раніше
звертали велику увагу на структуру вказаних видів знання (К. Леві-Строс,
Ж. Лакан, М. Фуко та ін.), то структуралісти (Ж. Дерріда, Ж. Делез та ін.)
намагалися осмислити структуру і все «неструктурне» в знанні з погляду генезису
й історичного розвитку. Обидва названі підходи вивчали специфіку і методи
гуманітарного знання, загальні механізми його функціонування, відмінності від
природничонаукового пізнання, єдність синхронного і діахронного в пізнанні
певних соціокультурних формоутворень (мови, мистецтва, літератури, моди
тощо).
Герменевтика головну увагу зосередила на вивченні особливостей
гуманітарного знання, способах його досягнення і відмінностях від
природознавства, на виявленні схожості і відмінності пізнання (пояснення) і
розуміння (М. Хайдеггер, Ю. Хабермас, П. Рікер, Г. Гадамер та ін.).
Еволюційна епістемологія – напрям у західній філософсько-гносеологічній
думці, основне завдання якого – виявлення генезису й етапів розвитку пізнання,
його форм і методів у контексті еволюції живої природи. Еволюційна
епістемологія прагне створити узагальнену теорію розвитку науки, поклавши в
основу принцип історизму і намагаючись опосередкувати крайнощі раціоналізму
й ірраціоналізму, емпіризму і раціоналізму, когнітивного і соціального,
природознавства і соціально-гуманітарних наук тощо. Один з відомих і
продуктивних варіантів цієї форми епістемології – генетична епістемологія
швейцарського психолога і філософа Е. Піаже. В її основі – принцип зростання
інваріантності знання суб’єкта про об’єкт під впливом змін умов досвіду.
Порівняльний аналіз засвідчує, що достатньо адекватно і змістовно
проблеми пізнання порушуються і розв’язуються в межах гносеології.

Процес пізнання є відображенням об’єктивної дійсності в людській
свідомості. Але об’єктивна реальність, природа, матерія нетотожні об’єкту,
предмету пізнання. Об’єкт – не лише частина об’єктивної реальності, а й той
фрагмент, який включений у людську діяльність і пізнання. Об’єктивна
реальність існує незалежно від людини, суб’єкта. Проте у якості об’єкта вона
знаходиться в єдності, у взаємозв’язку з суб’єктом. Таким чином, об’єкт – це те,
що виділено суб’єктом з об’єктивного взаємозв’язку природи і суспільства, це
те, на що спрямована людська діяльність.
Суб’єкт у загальному розумінні – це той, хто діє, впливає на об’єкт.
Людина не є суб’єктом сама по собі. Вона стає й усвідомлює себе суб’єктом
тільки у процесі предметної діяльності і спілкування. Під суб’єктом потрібно
розуміти людину як історичну істоту, індивідуальне втілення людського
суспільства, як відбиток суспільної здатності до пізнання. Логічний склад
мислення, система понять і категорій, форми і методи пізнання – усе це
формується і розвивається всередині суспільства, має суспільно-практичний
характер.
Процес пізнання як взаємозв’язок і взаємодія суб’єкта й об’єкта має
опосередкований характер. Посередниками тут є засоби пізнання як
матеріального характеру (знаряддя праці, прилади, інструменти, комп’ютери
тощо), так й ідеального (поняття, категорії, художні образи, моральні норми,
наукові теорії, концепції та ін.).
Сучасна наукова гносеологія ґрунтується на таких принципах:
Принцип об'єктивності, тобто визнання об'єктивного існування дійсності
як об'єкта пізнання, її незалежності від свідомості та волі суб'єкта. 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. Принцип
активного творчого відображення, тобто визнання того, що процес пізнавання це цілеспрямоване творче відображення дійсності в 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 уявлялось 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.
Принцип діалектики, тобто визнання необхідності застосування до
процесу пізнання основних принципів, законів, категорій діалектики. 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. Принцип історизму,
який вимагає розглядати усі 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.
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.
2. Специфіка чуттєвого і раціонального пізнання
Пізнання є складним процесом, що має складну структуру. Виділяють
основні форми пізнання – чуттєву та раціональну, а також рівні пізнання –
емпіричний та теоретичний.
Чуттєва сторона пізнання є єдністю відчуття, сприйняття й уявлення.
Відчуття – це відображення за допомогою органів чуття окремих властивостей,
певних сторін речей. Сприйняття – це синтетичний комплекс різних відчуттів,
що дає можливість створення єдиного образу предмета, отримання інформації
про об’єкт у його цілісності. Уявлення – це образ предмета чи явища, що
виникає на основі минулого чуттєвого досвіду. Чуттєве відображення не
механічно відтворює реальність. Ідеальні чуттєві образи – це завжди поєднання
минулого і наявного чуттєвого досвіду, вони обумовлені не лише самим
об’єктом відображення, а й особливостями суб’єкта, а також формами
раціонального пізнання.
Раціональне (абстрактно-логічне) пізнання здійснюється у формах понять,
суджень й умовиводів. Акт пізнання – це завжди єдність чуттєвого і
раціонального. Чуттєве пізнання здійснює безпосередній зв’язок з об’єктом,
раціональне – відображає загальні, істотні властивості предметів та явищ,
недоступні чуттєвому пізнанню. Своєрідною формою єдності чуттєвого і
раціонального знання є інтуїція (встановлення істини без логічних доказів).
Але як мислення може охопити те, що не дається у відчуттях? Це стає
можливим завдяки тому, що мислення, раціонально-логічна форма пізнання є
аналогом і відображенням практичної діяльності. Саме практичне перетворення
об’єктів виявляє її внутрішні потенції і властивості. Змінюючи предмети,
формуючи їх, створюючи нові об’єкти, які не дані природою, людина осягає їх
суттєві ознаки, сталі зв’язки, постійні форми, тобто те, що залишається
відносно незмінним, стійким, коли змінюються зовнішні форми предмета. Так
виникають поняття – форми мислення, що відображають загальні, істотні,
суттєві властивості і відносно сталі, стійкі відношення предметів, явищ,
процесів. Поняття втілюють не лише знання про об’єкти пізнання, але й знання
про суб’єкт, його активність, про рівень розвитку практичної діяльності. В
образах дійсності, які виникають на основі чуттєвого і раціонального пізнання,
відображаються потреби й інтереси, реалізуються мотиви і цілі, ідеали та
настанови людини і людства.
3. Особливості істини. Практика як критерій істини
Проблема істини завжди була серцевиною теорії пізнання, до якої
спрямована вся гносеологічна проблематика. Тому всі філософські напрями і
школи в усі часи намагалися сформулювати своє розуміння природи і 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
дотримувались всі філософи як матеріалісти, так і ідеалісти, як діалектики, 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 відображуваної реальності та про механізм відповідності.
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, з 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.
Істина в суто гносеологічному (пізнавальному) плані є відповідністю
знання дійсності, адекватним відображенням об’єктивної реальності у
свідомості людей. Сутність проблеми істини полягає в можливості отримання
об’єктивної істини, тобто такого змісту нашого знання, який не залежить від
людини і людства. Іншими словами, мова йде про те, чи мають наші знання
об’єктивний зміст, чи вони завершені, абсолютні, чи конкретні. Розуміння
мислення, пізнавальної діяльності як таких, що зумовлені практикою, дає змогу
отримати позитивну відповідь на ці питання.
Об’єктивна, абсолютна, відносна і конкретна істина – це дійсне знання зі
своїми характерними ознаками. 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 .
Відносна істина - це таке знання, яке в принципі правильно, але не повно
відображає дійсність, не дає її всебічного вичерпного образу. Відносна істина
включає і такі моменти, які в процесі подальшого розвитку пізнання і практики
будуть змінюватись, поглиблюватись, уточнюватись, замінюючись новими.
Історичний процес розвитку пізнання саме в тому і полягає, що неповне,
однобічне знання замінюється більш точним, всебічнішим. Проте відносність
наших знань, їх незавершеність не означає, що в них відсутній об'єктивний
зміст. У тій мірі, у якій картина світу визначається не волею і бажанням
суб'єкта, а реальним становищем речей, вона є об'єктивною істиною.
Абсолютна істина - це такий зміст людських знань, який тотожний
своєму предмету і який не буде спростований подальшим розвитком пізнання

та практики. Абсолютність істини пов'язана з й об'єктивністю. Оскільки істина
об'єктивна за змістом, вона одночасно є і абсолютною, але тільки в певних
межах. Саме тому об'єктивна істина неминуче не лише абсолютна, але
одночасно і відносна, тобто вона є абсолютною лише в певних межах, по
відношенню до них. Самі ж ці межі визначаються рівнем історичного розвитку
пізнавальної та практичної діяльності суб'єкта.
Слід зазначити, що немає і бути не може окремо абсолютної істини і
окремо відносної. Існує одна істина - об'єктивна за змістом, яка є діалектичною
єдністю абсолютного та відносного, тобто є істиною абсолютною, але відносно
певних меж. Абсолютне та відносне - це два необхідних моменти об'єктивної
істини. Відносна істина з необхідністю містить у собі момент абсолютної,
зумовлює і передбачає її. Абсолютна істина, в свою чергу, дається людині лише
через відносні істини, які перебувають у безкінечному процесі постійного
розвитку. Відносні істини - це щаблі, певні етапи на шляху досягнення
абсолютної істини. На кожному етапі пізнання ми маємо справу лише з
відносно істинним, обмеженим знанням. Але сама здатність людини долати цю
обмеженість, одержувати досконаліші знання свідчить про принципову
можливість, рухаючись до об'єктивної істини, досягати одночасно і абсолютної
істини.
Безумовно, людське пізнання ніколи не зможе дати вичерпно адекватну
характеристику сутності безкінечного за своєю природою матеріального і
духовного світу. Проте, це зовсім не означає, що абсолютна істина є
недосяжним ідеалом. В кожній відносній істині є момент абсолютної. Це те
об'єктивно істинне, перевірене практикою знання, що не спростовується
подальшим розвитком пізнання, а зберігається, включаючись у зміст нового
знання. Насамперед виявляються і уточнюються ті межі, в яких це знання
зберігає свою об'єктивну істинність.
Одним із основних принципів гносеології є принцип конкретності істини,
який передбачає максимально повне і точне виявлення тих меж, у яких знання
характеризується об'єктивною істинністю. Вимога конкретності істини означає,
що об'єкт слід розглядати в тих умовах місця і часу, в тих зв'язках і
відношеннях, у яких він виник, існує та розвивається. Незнання цих меж або
ігнорування їх перетворює наші знання з істини в заблудження, яке, слід
підкреслити, є таким лише в певних межах.
Омана - це такий зміст людського знання, в якому дійсність
відтворюється неадекватно і який зумовлений історичним рівнем розвитку
суб'єкта та його місцем у суспільстві. Заблудження - це ненавмисне
спотворення дійсності в уявленнях суб'єкта. Воно має певні закономірні
підстави для свого існування, будучи необхідним моментом і результатом
пізнання та практики.
Практика виконує функцію критерію істини як цілісний процес у
діалектичній єдності перетворюючого (продуктивного) і використовуючого
(репродуктивного)
рівнів,
правда,
при
пріоритетному
значенні
перетворюючого, бо саме там знаходять реалізацію вищі досягнення творчої
діяльності людини, засновані на тому чи іншому рівні розвитку пізнання.

Проте, навіть в єдності двох своїх основних рівнів, практика все ж не може
бути абсолютним критерієм істини, оскільки вона завжди є практикою певного
історичного етапу розвитку.
4. Методи та форми наукового пізнання
На емпіричному рівні використовуються такі методи як: спостереження,
експеримент, опис, вимірювання, моделювання.
Спостереження - це планомірне і цілеспрямоване сприйняття предметів і
явищ, їх властивостей і зв'язків в природних умовах з метою пізнання об'єкта,
що досліджується. Експеримент - це дослідження будь-яких явищ шляхом
активного впливу на них за допомогою створення нових умов, відповідних меті
дослідження, або шляхом зміни проходження процесу в певному напрямку. На
відміну від простого спостереження, експеримент - це зазначення ознак
предмета(явища) як суттєвих, так і несуттєвих. Опис, як правило,
застосовується відносно одиничних об'єктів для більш повного ознайомлення з
ними. Вимірювання - це певна система фіксації кількісних характеристик
досліджуваного об'єкта за допомогою різноманітних вимірювальних приладів.
За допомогою вимірювання визначається відношення однієї кількісної
характеристики об'єкта до іншої, однорідної з нею, прийнятої за одиницю
вимірювання. Моделювання - це вивчення об'єкта шляхом створення та
дослідження його копії (моделі), яка за своїми властивостями відтворює
властивості об'єкта, що досліджується. Моделювання використовується тоді,
коли безпосереднє вивчення об'єктів з деяких причин неможливе.. На
сучасному етапі розвитку пізнання особливо велика роль відводиться
комп'ютерному моделюванню.
До теоретичних методів пізнання можна віднести: аналіз, синтез,
абстрагування, узагальнення, індукція, дедукція, аксіоматичний, гіпотетикодедуктивний, історичний, логічний та інші.
Аналіз і синтез - теоретичні методи наукового пізнання. Є
альтернативними,
діалектично
суперечливими,
й
водночас,
взаємообумовленими. Аналіз - метод, сутність якого полягає у виконанні
(фізичного, матеріального чи теоретичного, ідеального) розчленування
предмета, явища на частини й дослідження кожної з них. Синтез - це метод,
котрий проявляє свою сутність у об'єднанні раніше виділених частин, ознак,
відношень предмета у єдине ціле. Процес розчленування тільки тоді стає
засобом осягнення об'єкта, коли є не механічною операцією, а виділенням
суттєвого, тобто того, що становить основу зв'язку всіх сторін досліджуваного
об'єкта.
Одним із важливих загальнонаукових методів пізнання є абстрагування та
узагальнення. Це метод наукового пізнання, за допомогою якого фіксуються
загальні ознаки та властивості певного класу, здійснюється перехід від
одиничного до особливого і загального. Спираючись на наявні знання,
доводиться робити висновки, які є новими. Здійснюючи перехід від невідомого
до відомого, ми відкриваємо загальні принципи або ж, навпаки, спираючись на

загальні принципи, робимо висновок про окремі явища. Це здійснюється за
допомогою індукції та дедукції.
Індукція - це такий метод наукового пізнання, який на підставі знання про
окреме дозволяє робити висновок про загальне, сходження від одиничних
суджень (знань) до загальних, міркування, за допомогою якого встановлюється
обґрунтованість висунутого припущення чи гіпотези. Дедукція - метод
пізнання, за допомогою якого на основі загального виводиться нове знання про
окреме. На противагу індукції, тут відбувається сходження від загального до
одиничного.
Аксіоматичний метод. Це метод теоретичного пізнання та побудови
наукової теорії, за яким деякі її твердження приймаються як вихідні аксіоми, всі
інші виводяться з них шляхом міркування за певними логічними правилами.
Гіпотетико-дедуктивний метод ґрунтується на висуванні гіпотез про причини
досліджуваних явищ і у виведенні з цих гіпотез висновків шляхом дедукції.
Якщо одержані результати відповідають фактам, даним у гіпотезі, то ця
гіпотеза визнається достовірною знанням. Цей метод дає змогу перевірити
будь-яку наукову гіпотезу в складі гіпотетико-дедуктивної теорії.
У розвитку наукового пізнання велике значення має й застосування
методів історичного та логічного. Історичний передбачає розгляд самого
процесу розвитку об'єкта, реальної його історії, з усіма її поворотами та
особливостями. Це спосіб відтворення у мисленні цілісності історичного
процесу, в його хронологічній послідовності та конкретності. Логічний метод це засіб, за допомогою якого мислення "знімає" реальний історичний процес у
його теоретичній формі, в системі понять, акцентуючи увагу на основному,
головному, суттєвому, необхідному та закономірному.
У науковому пізнанні формуються і набувають відносної самостійності
такі форми: факт, проблема, гіпотеза, теорія.
Факт (від лат. factum - здійснено, зроблено). Це подія, явище, процес, які
мають місце в об'єктивній дійсності і є об'єктом дослідження. Розрізняють
факти дійсності і факти науки (факти пізнання). Факти дійсності - це речі,
властивості, відношення, події, які існують дійсно, незалежно від свідомості.
Факти науки - це відображення фактів дійсності, всебічно перевірених,
вірогідність яких доведена. Вони усвідомлюються і фіксуються в термінах мови
науки у вигляді емпіричних суджень.
Проблема (від грец. problema - завдання) - це запитання чи комплекс
запитань, . які виникають у процесі розвитку пізнання і вирішення яких має
суттєвий практичний або теоретичний інтерес. Формування проблеми є
важливим моментом розвитку наукового знання, оскільки правильно поставити
проблему означає частково вирішити її. Хибна постановка проблеми буває
однією з причин виникнення вигаданих проблем (псевдопроблем), тобто таких,
що несумісні з фактами і законами. І такі проблеми практично не вирішуються.
З формулювання гіпотези починається рух проблеми. Гіпотеза (від грец.
hypothesis - основа, припущення) - це різновид здогадки, припущення більш або
менш обґрунтоване, але ще не підтверджене, не доведене повністю. Гіпотеза є
формою розвитку наукового пізнання, засобом переходу від невідомого до

відомого, від непевного до знання більш повного і точного. Доказ гіпотези - це
наступна необхідна стадія дослідження і форма, в якій існує знання. Суть
доказу полягає в установленні істини, підтвердженні або спростуванні
сформульованих положень теоретичними аргументами за допомогою
порівняння, індукції, дедукції, аналогії. Аргументи доказу будуть
переконливими тоді, коли висновки послідовно виходитимуть один із одного з
урахуванням законів і правил логіки, як ланка з ланки в ланцюгові.
Теорія є найрозвиненішою формою наукового пізнання. Теорія - це
система узагальненого знання, основних наукових ідей, законів і принципів, які
відображають певну частину навколишнього світу, а також матеріальну і
духовну діяльність людей. Теорія на відміну від гіпотези є знанням
достовірним, істинність якої доведена і перевірена практикою. Вона дає істинне
знання й пояснення певної сфери об'єктивної дійсності, дає можливість
зрозуміти її загальні, необхідні, суттєві, внутрішні закономірні властивості і
зв'язки. Від інших видів достовірного знання теорія відрізняється своєю
точною, логічною організацією.
Теорія включає такі елементи: змістові - принципи, закони, категорії, ідеї
та ін.; формальні - знаки, символи, правила та ін. Вона дає змогу зрозуміти
об'єкт пізнання в його внутрішніх зв'язках і цілісності, пояснює різноманітність
наявних фактів і може передбачити нові, ще невідомі, прогнозуючи поведінку
систем у майбутньому. Найважливіші функції теорії такі: синтезуюча,
пояснююча, прогнозуюча.
Отже, проблеми пізнання досліджує гносеологія. Інколи цей розділ
філософії іменують «епістемологія», але здебільшого епістемологію
розглядають або як теорію знання, або як дослідження лише наукового знання.
Життєво-досвідне пізнання постає безпосереднім, прямо вписаним у процеси
повсякденної людської життєдіяльності; воно є дуже різноманітним за
проявами, але нерозчленованим ні за змістом, ні за формами існування: тут
емоції переплетені зі знанням, бажанням тощо. Наукове пізнання культивується
спеціально через усвідомлення ролі знання; воно є спеціалізованим та
спеціально організованим, контролює свій хід, намагаючись досягти
максимального ступеня достовірності знання. У науковому пізнанні
формуються і набувають відносної самостійності такі форми, як факт,
проблема, гіпотеза, теорія.

