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ЕПІСТЕМОЛОГІЯ ІДЕОЛОГІЇ 

  
ЗАСАДИ ПОЛІТИЧНОЇ  ЕПІСТЕМОЛОГІЇ 



ПОЛІТИЧНА ЕПІСТЕМОЛОГІЯ  
•  соціальна епістемологія вивчає знання 

як колективне досягнення, виправдане 
певною колективною процедурою 

•  політична економія вивчає, як політичні 
інститути та економічна система 
впливають одне на одного через 
ідеологію та пов’язане знання 

•  політична епістемологія є суб-
дисципліною соціальної епістемології: 
яка фокусує увагу на політичних 
передумовах та владних наслідках 
пізнання 



ЛОГІКА РОЗГОРТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

•  істина – об’єктивний 
стан справ, 
незалежний від 
суб’єкта 

•  гадка - суб’єктивна 
настанова до пізнання 

•  знання як виправдана 
істинна гадка  



ЗНАННЯ ЯК ПРОБЛЕМАТИЧНЕ ПОНЯТТЯ 

•  проблеми зі знанням:  
•  джерела знання 
•  виробник і споживач знання  
•  приховані анонімні структури, що впливають на 

вироблення, споживання та передачу знання 
• мова та її структури 
•  структури соціального досвіду  
•  ... 



РОЗМАЇТТЯ ЗНАННЯ 



ПАНУВАННЯ І ПІДКОРЕННЯ В ПІЗНАННІ 
Roberto	  M.	  Unger,	  Knowledge	  and	  poli5cs,	  p.1.	  	  

•  ‘In	  its	  ideas	  about	  itself	  and	  about	  society,	  as	  in	  all	  its	  
other	  endeavors,	  the	  mind	  goes	  from	  mastery	  to	  
enslavement.	  By	  an	  irresis5ble	  movement,	  …	  thought	  
again	  and	  again	  uses	  the	  instruments	  of	  its	  own	  
freedom	  to	  bind	  itself	  in	  chains.	  But	  whenever	  the	  
mind	  breaks	  its	  chains,	  the	  liberty	  it	  wins	  is	  greater	  
than	  the	  one	  it	  had	  lost,	  and	  the	  splendor	  of	  its	  
triumph	  surpasses	  the	  wretchedness	  of	  its	  earlier	  
subjec5on.	  Even	  its	  defeats	  strengthen	  it.’	  







НОВИЙ РІВЕНЬ ПРОБЛЕМ : АНОНІМНІ ІНСТАНЦІЇ 

•  уява 
•  надія 
•  бажання 
•  воління  
•  освіта  
•  ,,, 



ІДЕАЛ ЗНАННЯ  
‘S	  знає,	  що	  p’	  

	   	  	  
•  де	  ‘S’	  –	  це	  субєкт,	  який	  володіє	  знанням,	  і	  ‘p’	  –	  пропозиція,	  що	  є	  

знанням	  
•  запитання:	  Якими	  є	  необхідні	  та	  достатні	  умови	  для	  S	  знати,	  що	  

p?	  
•  відповідь:	  S	  знає,	  що	  p	  тоді	  і	  тільки	  тоді,	  якщо	  p	  є	  істинним,	  а	  S	  

має	  виправдання	  (is	  jus5fied)	  у	  гадці,	  що	  p.	  	  



СКЕПТИЧНИЙ АРГУМЕНТ 

•  чи ви певні, що маєте 
руки? 

•  уявіть... 
•  знову уява! знову довіра! 





АНОНІМНІ СТРУКТУРИ  

S p ідеологія, 
хибна 

свідомість 

соціальний 
запас знання 

мова, дискурс, 
словники, 

граматичний 
устрій 

габітус, докса 

цінності 



СОЦІАЛЬНІСТЬ ЗНАННЯ 
•  виміри життєсвіту: світ поділено на ту частину, 

яку ми пререживаємо на досвіді, і ту, яка лежить 
за горизонтом нашого особистого досвіду  

•  Umwelt: довкілля – світ людей, яких ми знаємо  

•  Загоризонтні світи:  

•  Mitwelt: спільносвіт – світ сучасників  

•  Vorwelt: передсвіт – світ пращурів  

•  Folgewelt: світ наступників  

•  Соціальний досвід побудовано на зростанні 
анонімності  



СОЦІАЛЬНІСТЬ ЗНАННЯ 
•  Аналіз знання відбувається в двох вимірах: як 

аналіз структури та здобуття запасу знань, та як 
опис структур релевантності. 

•  Поняття “запас знань”:  запас знання аналізується 
за 1) його ґенезою (Wissenserwerb), 2) його 
структурою, та 3) функцією чи застосуванням 
(Wissensanwendung). Запас знання безпосередньо 
визначає “ситуацію”, тобто зону впливу та світ 
актуальної досяжності в теперішній момент.  

•  Хоча запас знань визначено особистісною 
ситуацією, однак за своїм походженням він є як 
особисто пережитим, так і культурно набутим, 
тобто здобутим через мову і суспільний процес 
навчання. Через поєднання особистого досвіду, 
культурно-переданої інформації біографія вносить 
свою релевантність для запасу знань і ця 
релевантність стосується довкілля, яке утворює 
людина.  



СОЦІАЛЬНІСТЬ ЗНАННЯ 

•  реальність – феномен, який ми 
визнаємо за незалежно наявний  

•  знання – наша певність, що феномени – 
реальні та мають власні якості 

•  реальність та знання – соціальні 
взаємопов’язані терміни  



СОЦІАЛЬНІСТЬ ЗНАННЯ 
•  у взаємодії людей і груп постають концепти 

(ментальні репрезентації) дій одне одного 
•  концепти узвичаюються (габіталізуються) і 

стають ролями для людей у взаєминах 
•  ці ролі стають поширеними за межі творців 

ролей: інституалізуються 
•  інституалізація – процес, коли гадки акторів 

про те, що існує, артикулюється в 
інституціональному устрої суспільства 

•  соціальна реальність скноструйована 



СОЦІАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗНАННЯ 



БЕРҐЕР І ЛУКМАН: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАПАС ЗНАННЯ 



БУРДЬЄ : ГАБІТУС 



БУРДЬЄ : ГАБІТУС 



БУРДЬЄ : ГАБІТУС 



БУРДЬЄ : ГАБІТУС 



БУРДЬЄ : ГАБІТУС 



ЦІННОСТІ 
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АНОНІМНІ СТРУКТУРИ  

S p ідеологія, 
хибна 

свідомість 

соціальний 
запас знання 

мова, дискурс, 
словники, 

граматичний 
устрій 

габітус, докса 

цінності 



МІСІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ЕПІСТЕМОЛОГІЇ 

•  відповідальність за свободу 
•  як свобода-істина-відповідальність можливі за умов 

впливу анонімних структур? 
•  критика як емансипація суб’єкта пізнання 


