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Реферат 

Магистерская диссертация: 68 стр., 56 источников. 

Ключевые слова: СТРУКТУРНЫЙ МАРКСИЗМ, АЛЬТЮССЕР, 

ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ, ПРОБЛЕМАТИКА, ТЕОРИЯ, 

СВЕРХДЕТЕРМИНАЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО УСЛОВИЙ ПРОИЗВОДСТВА, 

ИДЕОЛОГИЯ, ИНТЕРПЕЛЛЯЦИЯ. 

Цель работы – анализ конвергенции стратегий структурализма и неомарксизма в 

философии Л. Альтюссера и экспликация проблематики концепции структурного 

марксизма. 

Объект исследования – философская теория Л. Альтюссера. 

Предмет исследования – концепция структурного марксизма в философии Л. 

Альтюссера, как пример конвергенции методологии неомарксизма и структурализма. 

Методы исследования: историко-философская реконструкция, метод контент-

анализа, метод сравнительного анализа, метод системного анализа. 

В результате проведения исследования были получены следующие выводы: 

1. Концепция структурного марксизма обосновывает наличие радикального 

эпистемологического разрыва между ранним и поздним Марксом, что легитимирует 

интерпретацию марксизма как науки, имеющей яркий анти-эмпирический и анти-

гуманистический характер. 

2. В концепции структурного марксизма происходит переосмысление 

классических проблем марксистской теории. Оно включает в себя переопределение 

понимания взаимоотношения между теорией и практикой, доказательство специфики 

материалистической марксисткой диалектики и выстраивание материалистической теории 

противоречий . 

3. Важнейшим элементом концепции структурного марксизма является анализ 

феномена воспроизводства условий производства. Исследование этого феномена, 

приводит к переосмыслению понятия идеологии, отказу от описания идеологии как 

простого «ложного сознания», вскрытию сложно-структурированных механизмов 

обеспечивающих ее материальное существование в форме идеологических аппаратов 

государства и, как следствие этого, проблематизации и переконструированию теории 

субъективности в марксистской традиции 

  



Рэферат 

Магістарская дысертацыя: 68 стр., 56 крыніцы. 

Ключавыя слова: СТРУКТУРНЫ МАРКСІЗМ, АЛЬТЮССЕР, 

ЭПІСТЭМАЛАГІЧНЫ РАЗРЫЎ, ПРАБЛЕМАТЫКА, ТЭОРЫЯ, НАДДЭТЭРМІНАЦЫЯ, 

УЗНАЎЛЕННЕ ЎМОЎ ВЫТВОРЧАСЦІ, ІДЭАЛОГІЯ, ІНТЭРПЕЛЛЯЦЫЯ. 

Мэта работы – аналіз канвергенцыі стратэгій структуралізму і неомарксизма ў 

філасофіі Л. Альтюссера і эксплікацыя праблематыкі канцэпцыі структурнага марксізму. 

Аб'ект даследавання – філасофская тэорыя Л. Альтюссера. 

Прадмет даследавання – канцэпцыя структурнага марксізму ў філасофіі Л. 

Альтюссера, як прыклад канвергенцыі метадалогіі неамарксізму і структуралізму. 

Метады даследавання: гісторыка-філасофская рэканструкцыя, метад кантэнт-

аналізу, метад параўнальнага аналізу, метад сістэмнага аналізу. 

У выніку правядзення даследавання былі атрыманы наступныя высновы: 

1. Канцэпцыя структурнага марксізму абгрунтоўвае наяўнасць радыкальнага 

Эпістэмалагічная разрыву паміж раннім і познім Марксам, што легетымуе інтэрпрэтацыю 

марксізму як навукі, якая мае яркі анты-эмпірычны і анты-гуманістычны характар. 

2. У канцэпцыі структурнага марксізму адбываецца пераасэнсаванне класічных 

праблем марксісцкай тэорыі. Яно ўключае ў сябе пераазначэнне разумення 

ўзаемаадносіны паміж тэорыяй і практыкай, доказ спецыфікі матэрыялістычнай 

марксісцкай дыялектыкі і выбудоўванне матэрыялістычнай тэорыі супярэчнасцяў. 

3. Найважнейшым элементам канцэпцыі структурнага марксізму з'яўляецца 

аналіз феномена ўзнаўлення ўмоў вытворчасці. Даследаванне гэтага феномену, 

прыводзіць да пераасэнсавання паняцця ідэалогіі, адмовы ад апісання ідэалогіі як простай 

«фальшывай свядомасці», выкрыццю складана-структураваных механізмаў якія 

забяспечваюць яе матэрыяльнае існаванне ў форме ідэалагічных апаратаў дзяржавы і, як 

следства гэтага, праблематызацыі і пераканструяванню тэорыі суб'ектыўнасці ў 

марксісцкай традыцыі. 

  



Abstract 

Thesis 68 p., 47 sources. 

Key words: STRUCTURAL MARXISM, ALTHUSSER, EPISTEMOLOGICAL 

BREAK, PROBLEMS, THEORY, OVERDETERMINATION, REPRODUCTION OF 

PRODUCTION CONDITIONS, IDEOLOGY, INTERPELLATION. 

Aim of the Thesis – to analyze the convergence of the strategies of structuralism and 

neo-Marxism in L. Althusser's philosophy and the explication of the problems of the concept of 

structural Marxism. 

Object – the philosophical theory of L. Althusser. 

Subject –  the concept of structural Marxism in the philosophy of L. Althusser, as an 

example of the convergence of the methodology of neo-marxism and structuralism. 

Research methods: historical and philosophical reconstruction, method of content 

analysis, method of comparative analysis, method of system analysis. 

The research allowed to draw the following conclusions: 

1. The concept of structural Marxism justifies the existence of a radical epistemological 

gap between early and late Marx, which legitimizes the interpretation of Marxism as a science 

that has a vivid anti-empirical and anti-humanistic character. 

2. In the concept of structural Marxism, the classical problems of Marxist theory are 

rethought. It involves a redefinition of the understanding of the relationship between theory and 

practice, the proof of the specifics of the materialist Marxist dialectic, and the construction of a 

materialist theory of contradictions. 

3. The most important element of the concept of structural Marxism is the analysis of the 

phenomenon of reproduction of production conditions. The study of this phenomenon leads to a 

rethinking of the concept of ideology, the rejection of the description of ideology as a mere 

«false consciousness», the opening up of the complex structured mechanisms that provide 

material existence in the form of ideological apparatuses of the state and, as a consequence, 

problematization and reconstruction of the theory of subjectivity in the Marxist tradition. 

  



 


