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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність дослідження лібертаризму зумовлена значною складністю 

розв’язання багатьох питань, які постали  зв’язку із постійною зміною 

політичних реалій у світі, проблемами політичних, економічних та соціальних 

відносин та пошуком найоптимальнішого курсу розвитку суспільства.   

Зазвичай, науковці та політичні діячі, виробляючи стратегію подолання 

соціально-політичних та економічних криз керуються  принципами 

лібералізму, консерватизму, націоналізму, соціалізму та ін., ігнорують 

лібертаризм, представники якого мають власне бачення щодо шляхів 

суспільного розвитку. 

    Лібертаризм, витоки якого сягають ліберальних ідей Нового часу, 

оформився лише в ХХ столітті, в епоху стрімкого та радикального 

переосмислення людиною життєвих устремлінь та цінностей. В процесі 

ідеологічної еволюції лібертаризм у парадигмі сучасного суспільства 

пропонує власні позиції з приводу найважливіших сфер життя індивіда. 

Ліберальна інтерпретація соціально-політичного устрою суспільства 

впродовж останніх століть багатьма державами, в тому числі й Україною, в 

цілому сприймалася як єдино ефективна можливість управляти соціальними, 

політичними та економічними процесами. Однак сучасні реалії змушують 

критично оцінювати як лібералізм, котрий, на думку низки науковців, 

переживає нині кризу, так і інші суспільно-політичні доктрини, принципи яких 

грунтуються на домінуванні політичних способів управління економічною та 

соціальною сферами життя людей. 

  Звернення до аналізу ідеології лібертаризму є, безумовно, актуальним не 

лише для глибшого розуміння політичних процесів в умовах демократії, але й 

освітлює сучасні тенденції розуміння свободи особистості, яка поширюється 

на всі сфери життя індивіда.  

  Джерельну базу дослідження лібертаризму формують роботи таких 

авторів, як:  Дж. Локк, Д. Юм, Дж. Ст. Мілль, А . Сміт,  Г. Спенсер, Т. Пейн, 

Г. Торо, Л. Спунер, Дж. Уоррен, Б.Такер, Дж. Нок, Айн Ренд, Л. фон Мізес, Ф. 

фон Хайек, М. Фрідман та інших. Сучасне бачення сутності ідеології 

лібертаризму викладено у працях М. Ротбарда, Д. Боуза, Д. Бергданда, Г.-Г. 

Хоппе, Р. Лонга, Т. Махана, Д. Фрідмана,  С. Кінселли та багатьох інших. 

У вітчизняній науковій літературі дослідження лібертаризму носить 

фрагментарний характер, а значна частина теоретичного доробку лібертаріїв 

залишається поза увагою науковців, що й зумовлює актуальність нашої 

роботи. Однак варто відзначити науковий доробок у дослідження 

лібертаризму таких політологів як О.Є. Постол, Г.М. Куц, М. І. Обушного та 

ін. 

  Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.       

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідної теми 

філософського факультету Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка 16БФ041-01 «Модернізація філософської та політологічної 

освіти і науки України на основі міжнародних освітньо-наукових стандартів». 

Метою дисертаційного дослідження є  розкриття зародження,  

становлення та еволюції ідеології лібертаризму, а також втілення її принципів 

на практиці.  

Визначена мета дослідження передбачає вирішення наступних завдань: 

- визначити основні теоретико-методологічні засади дослідження 

лібертаризму як окремої політичної ідеології; 

- уточнити зміст поняття лібертаризму шляхом аналізу основних його 

принципів; 

- з’ясувати витоки та еволюцію політичної ідеології лібертаризму;  

- проаналізувати варіативність сучасного лібертаризму, до складу якого 

входить низка ідейно-політичних течій 

- виявити специфіку застосування ідей лібертаризму у практиці 

громадсько-політичних рухів та політичних партій США та ряду країн 

Європи, в тому числі й України.  

Об’єктом дослідження є лібертаризм як суспільно-політичне явище. 

Предметом дисертаційної роботи є витоки та еволюція політичної 

ідеології лібертаризму. 

Методи дослідження. Методологічною базою дисертаційної роботи став 

набір спеціальних методів, які були використані для реалізації мети та завдань 

даної роботи. Дисертаційне дослідження ґрунтується на загальних та 

спеціальних методах соціогуманітарної сфери наукового пізнання. Такими 

методами є історичний, структурно-функціональний, системний та 

порівняльний. Історичний метод дозволив як обґрунтувати об’єктивні 

передумови формування лібертаризму як специфічного суспільно-

політичного явища, так і розкрити особливості розвитку основних його 

положень в історичній ретроспективі та на сучасному етапі. Структурно-

функціональний метод дозволив виявити особливості лібертаризму через 

дослідження основних його течій.  Системний метод використовувався для 

формування цілісного уявлення щодо основних принципів ідеології 

лібертаризму. Порівняльний метод застосовувався для з’ясування спільних та 

відмінних рис лібертаріанських течій. Крім того, порівняльний метод в 

дисертаційному дослідженні використовувався для аналізу політичних партій 

ряду країн, ідеологічною засадами яких є лібертаріанські принципи.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше у 

вітчизняній політичній науці здійснено грунтовне дослідження основних 

принципів лібертаризму шляхом аналізу його витоків та становлення як в 

історичному розрізі, так і на сучасному етапі, а також  з’ясування 

особливостей застосування лібертаріанських ідей на практиці. У межах 

здійсненої дисертаційної роботи було отримано наступні основні результати, 

що відзначаються науковою новизною і виносяться на захист: 
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- вперше в українській політичній науці здійснено комплексне дослідження 

ідеології лібертаризму як суспільно-політичного явища, що включає не лише 

філософські, економічні та етичні аспекти, а й політичні; 

- запропоновано авторське визначення поняття лібертаризму,  як сукупності 

течій, апологети яких виступають за максимізацію свободи за умови 

накладання повної заборони на фізичне насилля щодо кожного індивіда, а 

також вільного економічного обміну поряд із зменшенням ролі держави в 

суспільстві або за умов повного її знищення;  

- узагальнено та систематизовано теоретичні передумови виникнення 

лібертаризму, що включають праці теоретиків лібералізму (Дж. Локка, А. 

Сміта, Т. Пейна, Д. Юма, Дж. Мілля), анархо-індивідуалізму (Г. Торо, Дж. 

Уоррена, Л. Спунера, Б. Такера),  роботи апологетів класичної економіки (Г. 

де Молінарі та Ф. Бастіа) та політичних філософів. Встановлено, що розвиток 

лібертаризму як суспільно-політичного явища не обмежується лише періодом 

ХХ століття, а має  витоки у теоретичних джерелах попередніх століть; 

- виявлено специфіку основних течій лібертаризму, таких як: мінархізм, 

анархо-капіталізм, агоризм, лівий лібертаризм, фузіонізм. Їх загальні 

характеристики та відмінності з'ясовуються шляхом аналізу кожного напряму, 

щодо відповідності виокремленим загальним принципам даної ідеології. 

Визначено, що основною відмінністю двох найбільших течій лібертаризму – 

мінархізму та анархо-капіталізму – є різні погляди на місце та роль держави в 

суспільстві; 

    - уперше розкрито специфіку практичного застосування лібертаріанських 

ідей  на прикладі діяльності громадсько-політичних організацій та 

лібертаріанських політичних партій  США та  деяких країнах Європи, в тому 

числі і в Україні. Встановлено, що загалом діяльність лібертаріанських 

політичних партій грунтується на засадах мінархізму;  

- уточнено основні принципи лібертаризму, які дозволяють виділити його як 

окрему політичну ідеологію. До таких принципів належать: акцент на свободі 

особистості, яка поширюється на всі сфери суспільного життя, максимізується 

та універсалізується; індивідуалізм, який полягає в тому, що для лібертаріїв 

саме раціональний індивід, котрий здатний самостійно приймати рішення та 

нести за них відповідальність, має пріоритет щодо будь-якого колективу, 

соціальної групи або нації; примат природніх прав особистості, які не можуть 

бути обмежені чи відчуджувані ані окремою особою, ані державою (джерелом 

усіх природніх прав, на думку лібертаріанців, є право приватної власності); 

«принцип ненападу» - забороні проявляти будь-яку агресію, примус або 

насилля щодо індивіда як з боку іншого індивіда, так і з боку держави; 

відстоювання ідеї т.зв. «спонтанного порядку», який полягає у стихійній 

самоорганізації будь-яких проявів людської діяльності; принцип 

конкурентного вільного економічного ринку, позбавленого державних 

механізмів регуляції; принцип визначення держави як інструменту насилля та 

примусу; 
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 -  набуло подальшого розвитку дослідження позицій лібертаріанців щодо 

бачення власної ідеології в спектрі інших ідеологій шляхом аналізу двох 

тестів, запропонованих лібертаріанцями Д. Ноланом та Д. Бергландом. Згідно 

з їхніми ідеями, лібертаризм не є ані правою, ані лівою ідеологією, а також не 

є просто поєднанням цих двох позицій, а є окремим явищем, принципи 

якого можуть бути схожі на ідеї правих-лівих лише в умовах випадковості; 

- набула подальшого розвитку ідея поділу лібертаризму на правий 

лібертаризм, до якого відносяться такі течії як мінархізм, анархо-капіталізм, 

агоризм та лівий лібертаризм, представниками якого є П. Валлентайн, М. 

Оцука, Г. Штайнер. Їхня відмінність в першу чергу полягає в протилежному 

баченні  сутності права приватної власності. 

     Практичне значення здобутих результатів полягає у тому, що матеріали 

дисертації можуть бути використані при розробці нормативних курсів та 

спецкурсів з історії політичних вчень, курсу «Основи партології» та  загальних 

курсів політології.  Крім того, теоретичні положення дисертаційного 

дослідження можуть використовуватися політичними акторами задля втілення 

власних політичних устремлінь на практиці. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційного 

дослідження доповідалися та обговорювалися на наступних наукових 

конференціях: «Дні науки філософського факультету - 2017» (25-26 квітня 

2017 р., м. Київ), XVIII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Перспективні напрями розвитку науки та техніки» (23 березня 2018 р., м. 

Вінниця), «Дні науки філософського факультету 2018» (15-16 травня 2018 р., 

м. Львів), II Всеукраїнській науковій конференції «Освіта та наука в умовах 

глобальних трансформацій» (26-27 жовтня 2018 р., м. Дніпро), міжнародній 

науковій конференції «Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та 

перспективи розвитку» (29-30 березня 2019 р., м. Дніпро). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано п’ять наукових 

статей у фахових виданнях з політичних наук, у тому числі, три статті у 

наукових фахових видань України, що включені до міжнародних 

наукометричних баз, а також 5 тез доповідей на наукових конференціях.  

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків  

списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації 

становить 194 сторінки, список використаних джерел охоплює 166 

найменувань на 16 сторінках.   

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

    У «Вступі» обґрунтовано актуальність теми дослідження, зазначено 

його зв’язок з науковими програмами, визначено об’єкт, предмет, мету і 

завдання дослідження, обґрунтовано наукову новизну і практичне значення 

роботи, окреслено рівень апробації її результатів та структуру. 

   У першому розділі «Теоретичні засади дослідження політичної 

ідеології лібертаризму» проведено аналіз теоретичних засад дослідження 
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лібертаризму, досліджено підходи до його визначення та зазначено головні 

принципи даної ідеології. 

Здійснено огляд появи терміну «лібертаризм» та охарактеризовано основні 

варіанти розуміння його значення в історичній ретроспективі. Відзначено, що 

основною характеристикою даної ідеології, яка віддзеркалена в її назві, є 

свобода як мірило всіх рівнів взаємодії індивідів. Поняття «лібертаризм» 

(«лібертаріанство») походить від латинського слова libertas –«свобода» або від 

похідних слів романо-германських мов, таких як англійське слово «liberty» або 

французьке «libertaire», які мають те ж саме значення. З огляду на це, можна 

констатувати, що лібертаризм апелює, в першу чергу, до свободи як головного 

орієнтира для соціальної взаємодії. Варто вказати, що терміни «лібертаризм» 

і «лібертаріантство» у політичному дискурсі вживаються як синоніми та є 

рівноцінними за смисловим наповненням.  

 Наголошено, що з’ясування сутності лібертаризму вимагає дослідження 

витоків даного явища, які прослідковуються та вивчаються у логічному 

зв’язку між собою. Зокрема, у дослідженні підкреслюється, що ідеологія 

лібертаризму, як така не є продуктом дискурсу виключно ХХ століття, її 

становлення має розглядатися у контексті більш віддаленої історичної 

ретроспективи.  

            Важливим є визначення природи лібертаризму, чого неможливо 

здійснити без констатації факту, що дане суспільно-політичне включає в себе 

не лише філософські, економічні та етичні аспекти, а й політичні, оскільки 

воно є результатом інтелектуальної та діяльнісної взаємодії усіх сторін 

людської життєдіяльності. Дуже часто дані аспекти тісно переплітаються, 

включаючи в себе ряд політико-філософських течій, які в своїй основі мають 

комплекс спільних положень, проте не заперечують охарактеризувати 

лібертаризм окремим ідейно-політичним напрямом у політичній думці. 

Лібертаризм досліджували в основному зарубіжні  науковці, серед яких 

варто назвати  праці Д. Боуза, Д. Бергланда, У. Блока, Г.-Г. Хоппе, Р. Лонга, Т. 

Махана, Р. Хамові, Дж. Хосперса, А. Хаворта, М. Ротбарда, С. Кінселли, Р. 

Нозіка, Б. Догерті, Д. Нолана, Б. Н. Кашнікова, В. А. Найшуля, Л. М. Павкіна, 

Г. Г. Сапова, В. П. Сапона. Сутність та особливості лібертаріанських партій 

вивчали Дж. Хезлітт, Дж. Хосперс та ін.  

Помітний вклад у дослідження політичної ідеології лібертаризму зробили 

американські приватні науково-дослідницькі установи, серед яких 

найвідомішими є Інститут Катона та Інститут Людвіга фон Мізеса, котрі 

належпть до своєрідних «фабрик думок», базою наукових апробацій яких 

виступає дане політичне явище.  

Глибинному розумінню сутності політичної ідеології лібертаризму 

покликані сприяти також своєрідні тести, запропоновані Д. Бергландом та Д. 

Ноланом. Перший тест стосується визначення політичної позиції індивіда 

щодо лібертаризму й пояснює, чи є особистість потенційним членом 

загального лібертаріанського руху. Другий тест, запропонований фундатором 

Лібертаріанської партії США, політологом Д. Ноланом ідентифікує 
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лібертаризм в спектрі сучасних ідеологій, характеризуючи його як окрему 

політичну ідеологію, яка поєднує в собі як індивідуальні, так економічні 

свободи. 

Лібертаризм як політична ідеологія характеризується рядом принципів, які 

загалом є спільними для усіх різновидів даної ідеології. До таких принципів 

належать:  

- акцент на свободі особистості, яка поширюється на всі сфери суспільного 

життя. Така індивідуальна свобода деякими лібертаріями абсолютизується та 

максимізується без конкретних меж; 

- індивідуалізм, який полягає в тому,  що для лібертаріїв саме раціональний 

індивід, який здатний самостійно приймати рішення та нести за них 

відповідальність, є пріоритетом щодо будь-яких колективів, соціальних груп 

чи націй; 

- примат природніх прав особистості, які розглядаються як універсальні та 

невідчуджувані, з’явилися спонтанно з метою регуляції складних соціальних 

взаємодій. Навіть держава, на думку представників лібертаризму, не може 

звузити чи відібрати ці права, а виступає лише в якості їх гаранта. Крім того, 

представники даної ідеології своєрідно трактують поняття права власності; 

- «принцип ненападу» - заборона будь-якої агресії, примусу чи насилля 

щодо індивіда як з боку іншої особи, так і з боку держави; 

- принцип т.зв. «спонтанного порядку», який є стихійною, некерованою 

ззовні самоорганізацією, що проявляється в будь-якій сфері людської 

діяльності; 

-  вільний економічний ринок як гарантія економічної свободи, який 

базується на абсолютному праві приватної власності. Держава, на думку 

лібертаріанців, не може втручатися в діяльність ринку, визначати економічну 

політику. 

- визначення держави інструментом насилля та примусу. Частина 

лібертаріанців – мінархісти - виступають лише за обмеження уряду, 

повноваження якого повинні полягати лише в захисті власних громадян від 

протиправних  деструктивних дій окремих індивідів. Тоді як представники 

іншої значної течії лібертаризму – анархо-капіталісти – виступали за повну 

ліквідацію держави як інституту та передачу її повноважень приватним 

агенствам, які б функціонували на кошти своїх членів.  

У другому розділі «Ретроспектива появи політичної ідеології 

лібертаризму» розкрито теоретичні джерела лібертаризму, проаналізовано 

ідеї, які вплинули на становлення даної ідеології. Встановлено, що хоча 

лібертаризм оформився в ХХ столітті, однак витоки цієї ідеології 

прослідковуються ще в роботах філософів, політичних економістів,  

попередніх століть. До таких джерел відносяться роботи теоретиків 

лібералізму Дж. Локка, Т. Пейна, Дж. Ст. Мілля, економіста А. Сміта, 

соціолога Г. Спенсера, відомих анархо-капіталістів (Генрі Торо, Джоссайї 

Уоррена, Бенджаміна Такера та Лісандера Спунера), представників класичної 

політекономії (Густава де Молінарі, Фредеріка Бастіа) 
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Виявлено, що саме ідеї Дж. Локка, викладені в роботі «Два трактати про 

правління» здійснили значний вплив не лише на лібералізм, а й на становлення 

лібертаризму. Саме локківські ідеї щодо наявності в кожного індивіда тріади 

природніх прав (на життя, свободу та приватну власність), а також 

обгрунтування представницького правління є фундаментом ідеології 

лібертаризму.  

Ідеї шотландського філософа Д. Юма щодо взаємодії людини та держави 

знайшли своє відображення в працях лібертаріїв-мінархістів. Погляди на 

сутність свободи, запропоновані Дж. Ст. Мілля та межі втручання держави в 

життя індивіда. Економічною основою лібертаризму є роботи економіста 

Адама Сміта, який обгрунтовував тезу про те, що економічна свобода 

передбачає вільних індивідуумів, а сама економічна система є ефективною 

лише тоді, коли вона регулюється лише законами вільного ринку.  

Ми вважаємо, що серед теоретичних джерел лібертаризму, як такого, який 

вперше сформувалось та теоретично закріпилось саме на американському 

континенті, були такі основоположні документи, як «Декларація незалежності 

США», Конституція США та «Білль про права». Лейтмотивом усіх цих 

документів є думка, що основою політичного життя суспільства є три 

фундаментальні положення: наявність у кожного індивіда природніх прав, які 

не можуть бути відчуджувані жодним авторитетом; пріоритет особистості над 

державою (урядом); можливість змістити уряд у разі нездатності останнього 

захистити права й свободи власних громадян.  

Ідеї, запропоновані економістами Г. де Молінарі та Ф. Бастіа, висунули ряд 

положень, які згодом здійснили значний вплив на анархо-капіталізм, який є 

провідною течією лібертаризму. Так Г. де Молінарі вивів основні постулати 

щодо критики держави як ворожого щодо особистості інституту та 

обгрунтував їх. Думка Г. де Молінарі про те, що безпека є товаром, 

виробництво якого грунтується на вільній конкурентній основі, а задоволення 

особистих потреб у безпеці може здійснюватися не лише державою, а й 

певними приватними компаніями, які діють набагато ефективніше, аніж 

державні, були доволі революційними й підривали підвалини неодмінної 

наявності в суспільстві держави як інституту, альтернативи якому немає. 

Критиці державу піддає й Ф. Бастіа, котрий розділяє суспільство й державу, 

визначаючи їх антагоністичну природу. 

У роботі відзначено, що значний вплив на ідеологію лібертаризму 

справили також представники анархо-індивідуалістичної течії в США. Так 

деякі позиції анархо-індивідуалістів (Г. Торо, ДЖ, Уоррена, Б. Такера, Л. 

Спунера) щодо індивідуального суверенітету, визнання держави знаряддям 

насилля та експлуатації з подальшим закликом до її ліквідації, можливість 

замінити її добровільними договірними організаціями поглибили та 

розширили теоретичну базу лібертаріанської ідеології.  Ідеї анархо-

індивідуалістів розширили та поглибили доробки соціолога Ф. Оппенгеймер 

та анархіста А. Дж. Нока.  
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У третьому розділі «Варіативність течій сучасного лібертаризму» 

проаналізовано характерні особливості головних течій лібертаризму, котрі 

поділяються на «праві»: мінархізм, анархо-капіталізм, агоризм та «ліві» - 

геолібертаріанство. Визначено їхні спільні ознаки, які дають змогу об’єднати 

їх в єдину ідеологію та  відмінності. До таких спільних характеристик 

належать: 

1) індивідуалізм як політична цінність; 

2) свобода особистості як мірило усієї міжособистісної взаємодії;  

3) примат природніх прав; 

4) «принцип ненападу» 

5) мінімізація ролі держави в лібертаріанському суспільстві; 

6) вільний ринок як основа ефективно діючого лібертарного суспільства.  

    Індивідуалізм як політична цінність. Для усіх лібертаріанців базовим 

елементом політичного, економічного чи соціального аналізу є індивід. 

Визначено, що лише індивіди можуть здійснювати вибір, розуміти його 

наслідки, а також нести відповідальність за них, а тому лібертаріанська 

філософія є нормативно та онтологічно індивідуалістичною. Життя та 

благополуччя індивіда є цінністю самі по собі, а не у прив’язці до групи, 

нації чи суспільства в цілому. Автономна значимість життя  та здоров’я 

кожного індивіда є основою для вимог щодо невтручання  в його справи, а 

також прагнення отримати захист від насилля чи з боку держави, чи 

приватного агенства. З цього випливає, що порушення прав однієї людини 

задля досягнення процвітання більшості є неприпустимо. Крім того, лише 

індивід може бути носієм прав та обов’язків, оскільки він може самостійно 

робити вибір, тоді як поняття «суспільного вибору» не існує взагалі.  

Визначено, що на основі істинного індивідуалізму грунтується так 

званий спонтанний порядок суспільства. Він полягає в тому, що всі 

найважливіші інститути людського співжиття (в тому числі й політичні) 

виникли як результат неусвідомлених дій усього людства, а не згідно 

замислу окремої особистості чи вищого розуму. Такі поняття як ринок, 

гроші, мова, державні органи є непередбаченим результатом кооперації 

значної кількості людей, які при цьому прагнуть задовольнити різнопланові 

інтереси, але в результаті досягають спільної уніфікованої мети. 

      Свобода особистості як мірило соціальної взаємодії. Означено, що з 

поняттям індивідуалізму тісно пов’язане розуміння лібертаріанцями 

особистої свободи.  Лібертаризм обгрунтовує тезу, що єдиною ціллю 

функціонування соціальних інститутів є забезпечення індивідуальної свободи. 

На їхню думку, межею індивідуальної свободи громадянина  є лише свобода 

оточуючих його особистостей. Всі види свобод - політична, економічна 

соціальна -  є взаємопов’язаними, порушення однієї із них призводить у 

майбутньому до деформації усіх інших. Лібертаріанці вважали, небезпеку 

індивідуальній свободі становить концентрація влади як одноосібної, так і 

певної її гілки, оскільки кожна держава прагне її мінімізувати. Держава, з 
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одного боку є необхідною умовою існування свободи, її гарантом, а з 

іншого, – головним ворогом, який постійно прагне її мінімізувати.  

    Природні права. Визначено, що наріжним каменем усієї 

лібертаріанської ідеології є примат тріади природніх прав, запропонована 

ще Дж. Локком,  які є невідчуджуваними та не можуть звужуватися за будь-

яких умов. На думку лібертаріанців, природні права не надаються ані 

суспільством, ані державу, а притаманні людській природі. Природні права 

є взаємопов’язаними й без одного з них нівелюється зміст двох інших.  

Лейтмотивом природнього права за словами Д. Боуза є те, що людина має 

право самостійно вибирати як їй жити, якщо при цьому вона не порушує 

права інших людей. Людина, на думку лібертаріанців, сама відповідає за 

власне життя, але не може здійснювати прямого чи опосередкованого 

впливу на життя іншого індивіда. 

Зазначено, що право розпоряджатися своїм життям в лібертаризмі 

взаємокорелюється із правом власності не лише на певне майно, а й на 

самого себе. Тобто замах на життя й здоров’я індивіда без його дозволу є 

порушенням не лише права на життя, а й права приватної власності. Це 

пояснює думку лібертаріанців, що не існує людських прав, які б не були 

правами власності, а права індивідів втрачають свою абсолютність та 

прозорість, стають розпливчатими та уразливими, якщо права приватної 

власності не є стандартом. 

Зазначено, що мінархіст Р Нозік виокремлює три типи справедливості, 

на яких повинне грунтуватися загальне право власності: 1) взяття у 

власність частини майна, на яку ніхто не претендує не повинне порушувати 

становище інших людей (т зв. принцип справедливого набуття); 2) передача 

справедиво набутої власності є справедливою лише в тому разі, якщо вона 

є добровільною (т.зв. принцип справедливої передачі); 3) необхідно 

виправляти будь-яку несправедливість у попередньому набутті або 

передачі власності (принцип виправлення раніше допущеної 

несправедливості). Порушення хоча б одного із принципів, перетворює 

власність на незаконно набутий об’єкт, а її власник повинен бути 

позбавленим права на неї. 

«Принцип ненападу» . З природнього права на життя  та власність 

лібертаріанці виводять принцип, який отримав назву «принцип ненападу» 

(інші назви – принцип відмови від примусу, принцип відсутності агресії, 

принцип відмови від ініціації насилля).  Даний принцип є по суті етичним 

й визначає агресію по своїй суті нелегітимною за виключенням певних 

обставин. Даний постулат звучить так: «ніхто не може погрожувати 

застосуванням насилля (агресії) стосовно іншої людини або її майна». 

Насилля є виправданим лише в тому випадку, якщо інший індивід сам 

ініціює агресію стосовно іншого. Означено, що індивіди можуть як 

самостійно захищати себе та свою власність, так і наймати захисників, яким 

би делегував це право, однак не може заставляти когось здійснювати 

захисну діяльність. Частина лібертаріанців (зокрема, мінархісти) під таким 
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захисником мали на увазі державу та її органи правопорядку, тоді як 

анархо-капіталісти вважали, що такими функціями можна наділяти лише 

приватних індивідів чи організацій. 

Мінімізація ролі держави в суспільстві.     Відзначено, що головною 

відмінністю між мінархістами та анархо-капіталістами було ставлення до 

держави як інституту та визначення її місця та ролі в суспільстві. Така 

радикальна різниця  виникала у, на перший погляд незначному уточненні 

«принципу ненападу». Так, анархо-капіталісти наділяють принцип 

заборони на агресивне насилля абсолютним характером, тобто приписують 

державі ознаки головного елемента, який акумулює в собі різні види 

насилля, а тому повинен бути повністю ліквідованим. На відміну від 

анархо-капіталістів, мінархісти визнають за державою частину функції, які 

може здійснювати лише вона, й які не вступають у протиріччя із принципом 

легального застосування сили. Вони не заперечують ролі держави у 

забезпеченні захисту та безпеки особистості і встановленні суспільної 

стабільності. Для мінархістів держава є також злом, однак злом 

необхідним, таким, що не дає людству поринути у стан анархії, безладу та 

сваволі. 

Зазначено, що найповніше охарактеризував мінімальну державу 

мінархіст  Р. Нозік. Він вважав, що держава виникала шляхом дії механізму 

«невидимої руки», тобто діяльність індивідів штовхала їх на об’єднання 

між собою та заключення договору з метою встановлення інститутів із 

захисту прав (у даному випадку, держави). Така мінімальна держава у 

своєму становленні проходить ряд етапів: 1) поява певної кількості 

захисних агенств; 2) виокремлення домінуючого захисного агенства; 3) 

оформлення ультрамінімальної держави; 4)поява власне мінімальної 

держави. Така держава, на думку мислителя, обмежується лише функцією 

захисту від сили, грабіжки, шахрайства, змушення до укладання контраків.  

Наголошено, анархо-капіталісти, критикуючи мінімальну державу 

мінархістів, пропонують власний погляд на роль та місце держави  в 

суспільстві. Розглядаючи діяльність держави на різних рівнях, анархо-

капіталісти, приходять до висновку, що кожний громадянин має моральне 

право не підкорятися її інститутам, оскільки держава, по суті, є незаконною 

організацією, яка регулює злочини проти свого населення. Анархо-

капіталісти вважали, що держава є втіленням насилля та примусу, а тому, 

необхідно замінити державні органи приватними агенства з надання 

відповідних послуг. 

Вільний ринок як основа ефективно діючого лібертаріанського 

суспільства. Економічна свобода, яка втілюється в конкурентному 

ринкові, допомагає, на думку лібертаріїв, розширенню становлення 

політичної свободи, оскільки відділяє економічну владу від політичної, й, 

таким чином перетворює першу у противагу другій. Вільний ринок робить 

економічний потенціал суспільства обмежувачем політичної влади 

внаслідок неможливості держави контролювати приватний сектор 
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повністю. Лібертарії стверджували, що широка політична свобода не могла 

існувати без ринкових інститутів, хоч би в зародковому вигляді. 

Відзначено, що іще одним різновидом лібертаризму є агоризм, 

розроблений політичним філософом С. Конкіним. Він вважав, що  агора 

(вільний ринок), є основою організаційної його структури, а не рід, плем’я 

чи держава. Основним  методом досягнення вільного ринку в суспільстві, 

на думку мислителя, є пропаганда ідей агоризму, а також  так звана контр-

економіка, яку автор визначає як  це сукупність неагресивних людських дій, 

які підривають будь-які способи матеріального забезпечення держави та є 

нею забороненими, до них належать: «вільний ринок, «чорний  ринок» і 

«підпільна економіка», всі акти громадянського та соціальної непокори, 

вступ у заборонені об’єднання (сексуальні, расові, міжрелігійні) .  

Зазначено, що новим явищем, пов’язаним із лібертаризмом є сістейдінг 

(seasteading) - побудова своєрідних вільних спільнот, які перебувають на 

плавучих об’єктах поза зоною юрисдикції жодної з держав.  

        У четвертому розділі «Лібертаріанські ідеї у практиці громадсько-

політичних рухів та політичних партій» визначено особливості діяльності 

тих політичних партій та громадсько-політичних організацій, що керуються 

лібертаріанськими принципами.  

Зазначено, що виникненню першої в світі лібертаріанської партії, яка була 

заснована в 1971 році в США, передувала діяльність низки громадсько-

політичних організацій або дрібних політичних партій, які в своїй діяльності 

відображали характеристики лібертаріанської ідеології. До таких організацій, 

які почали виникати ще в 50-60 роках ХХ століття, належали: організація 

«Молоді американці за свободу», «Молоді консерватори Америки», 

«Студенти за демократичне суспільство», Партія миру та свободи, 

Радикальний Лібертаріанський Альянс. Вони проводили власні з’їзди, 

конференції та видавали власні установчі документи, в яких викладали свої 

позиції. Результатом діяльності таких організацій було виведення чотирьох 

стратегій лібертаріанського руху, запропонованих М. Ротбардом: 1) 

утвердження тези, що економіка, етика та право є основою вільного 

суспільства; 2) здобуття економічної незалежності задля зменшення тиску 

державних структур; 3) т.зв. рекреатизм – пошук нових місць, де б 

лібертаріанці змогли б вільно виражати власні погляди та втілювали б їх у 

життя; 4) протидія усіма способами засиллю державного контролю в усіх 

сферах суспільного життя.  

Визначено, що вищезгадані об’єднання, поширюючи лібертарні ідеї в 

американському суспільстві, підготовлювали грунт для появи 

Лібертаріанської партії США – найбільш представницької організації 

лібертаріїв, яка змогла (з перемінним успіхом) акумулювати в собі всі 

прагнення американців щодо підвищення рівня свобод в суспільстві.    

Означено, що серед засновників партії були колишні республіканці, а також 

економісти, прихильники вчення Австрійської школи економіки та теоретики-
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анархо-капіталісти. Серед них варто назвати імена Д. Нолана, Дж. Хосперса, 

М. Ротбарда, Р. Чайдса, Т. Натана та інших.  

Визначено, що лібертаріанська партія позиціонує себе як єдина політична 

організація, яка поважає особистість як унікальну та відповідальну істоту. 

Головним посилом, прописаним в політичній програмі партії є зменшення 

впливу уряду на вибір та діяльність громадян. Лібертаріанська партія США 

стоїть на позиціях мінархізму, зазначаючи, що єдиною відповідальністю уряду 

є захист людей від неправомірного застосування сили. Серед принципів 

Лібертаріанської , прописаних в її програмі, виділяються наступні: - повага до 

прав особистості; - пропагування миру в усьому світі, засудження будь-яких 

воєн; - заборона держави посягати на першочергові індивідуальні природні 

права, а також на похідні від них, як то право на вибір власної орієнтації, 

гендеру, право самостійно вирішувати як виховувати власних дітей тощо; - 

надання кожному громадянину право на самооборону; - підтримка вільного та 

конкурентного ринку; невтручання держави в освітню та медичну сфери; - 

проведення мирної зовнішньої політики та позаблоковий статус; - дозвіл 

безперешкодної міграції; - діяльність щодо поступової ліквідації податкової 

системи тощо.  

Окрім того, зазначено, що починаючи з 1972 року Лібертаріанська 

політична партія США бере участь у президентських виборах, висуваючи 

власного кандидата.  Політична діяльність та рівень підтримки серед громадян 

дають змогу віднести дану партію  до третьої за величиною та впливом 

політичною партією США після Демократичної та Республіканської партій.  

Означено, що з початком ХХІ століття лібертаріанські політичні партії 

почали засновуватися в ряді країн Європи. Серед таких партій, котрі чітко 

прописували в своїй програмі, що їхньою ідеологією є лібертаризм, варто 

назвати Партію Розуму (Німеччина), Ліберально-демократичну партію 

(Франція), Лібертаріанську партію (Іспанія), Лібертаріанська партія (Росія) 

партія «5.10» ( Україна). Проголосила керуватися у своїй політичній 

діяльності лібертаріанськими принципами правляча в Україні політична 

партія «Слуга народу». Ці політичні партії, окрім Лібертаріанської партії Росії, 

беруть участь в політичному житті своїх країн, яка однак є малопомітною та 

незначною. В своїй більшості вищезгадані партії повторюють чи розширюють 

програмні пункти, прописані ще в програмі Лібертаріанської партії США.  

Констатовано, що поява таких політичних партій свідчить про стійке 

зацікавлення ідеями лібертаризму не лише в американському суспільстві, але 

й у громадян європейських країн. 

    

 

 ВИСНОВКИ 

 

На основі комплексного аналізу поняття «лібертаризм\лібертаріанство», 

дослідження його зародження, становлення та розвиток як  напряму 
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політичної думки ХХ століття, а також впровадження його в сучасну 

політичну практику отримано наступні висновки: 

1. Ідеологія лібертаризму  є сукупністю ідейно-політичних течій, які є 

своєрідним сплавом із принципів  політичної науки, філософії, 

економіки, етики. Серед них найбільшими є мінархізм, анархо-капіталізм та 

геолібертаріанство. У лібертаризмі робиться акцент на свободі як 

індивідуальній, а не колективній цінності, яка дає змогу особистості діяти без 

зовнішнього примусу. Для нього свобода є негативною, тобто «свободою від». 

Вище перелічені напрями мають ряд відмінностей, інколи суттєвих, однак 

об’єднуються рядом основних спільних принципів. До таких принципів варто 

віднести, крім свободи, індивідуалізм, примат природніх прав, ринкові 

механізми регулювання економічних процесів, скептичне ставлення до 

держави як інституту примусу тощо.  

2. Оскільки дана ідеологія включає в себе політичні, філософські, 

економічні та етичні аспекти, можна виділити низку суттєвих принципів 

лібертаріанства. У політичній сфері це: мінімальна держава, яка виступає в 

ролі «нічного сторожа» (мінархізм), функціями  якої є лише гарантування 

населенню безпеки та стабільності та захисту прав приватної власності або 

повна ліквідація держави та передача її повноважень приватним агенствам 

(анархо-капіталізм та агоризм). Лібертаріанці протиставляють державі 

громадянське суспільство, яке виникло спонтанно та діє на основі ринкових 

принципів. 

 Представники всіх течій лібертаризму дотримуються спільного етичного 

принципу, який має назву «принцип ненападу», або «принцип заборони на 

агресивне насилля», який полягає в тому, що агресія, яка розуміється як 

загроза або фізичне насилля щодо індивіда або його майна, за своєю суттю є 

нелегітимна. Єдиним видом насилля, яке визнають лібертарії, є самооборона; 

внаслідок такої позиції лібертаріанці виступають категорично проти різних 

видів державної діяльності, в тому числі проти оподаткування, примусового 

призиву в армію, втручання державних інститутів в економічні процеси, 

систему охорони здоров’я та освіту тощо. 

   Основою економічної сфери, на думку представників лібертаризму, є 

ринкова економіка (капіталізм), при якій неприпустиме втручання держави у 

зовнішню та внутрішню торгівлю. Лібертарії вважають, що в обмін в 

суспільстві повинен бути вільним та добровільним, а втручання в нього 

держави обмежує або повністю знищує свободу та зменшує кількість благ, які 

отримують учасники процесу. Ринок, гроші є результатом спонтанних 

процесів в суспільстві, які відбувалися лише внаслідок взаємодії індивідів без 

зовнішнього контролю.  

Значну увагу лібертаріанці приділяють тріаді природніх прав індивіда 

(права на життя, свободу та власність), які вони виводять із «локківської 

традиції», роблячи їх основою, на якій вони прагнуть побудувати ідеальне 

суспільство. Найголовнішим із природніх прав лібертаріанці визнають право 

приватної власності, під яким вони розуміють не лише право вільно 
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розпоряджатися матеріальними ресурсами, а й право на самого себе, тобто 

здатність самостійно вирішувати як жити та діяти (так званий «право 

самоприналежності»). 

 У соціальній сфері лібертаризм надає перевагу індивідуальному перед 

колективним, а тому лише індивід та його права є одиницею соціального 

дослідження. Лібертарії виступають категорично проти підпорядкування 

індивідуальної волі цілям групи, колективу чи нації, оскільки будь-яке поняття 

«колективне благо» чи «суспільне благо» є абстрактним та шкідливим, 

оскільки під ними приховані спроби  звуження індивідуальної свободи та прав. 

Для лібертаріанців існує лише індивідуальна відповідальність на противагу 

колективній, яка полягає в тому, що лише окрема особа є господарем власного 

життя та може нести відповідальність за результат своїх дій.  

3. Хоча лібертаріанство й оформилося в ХХ столітті, однак витоки даної 

ідеології сягають ще періоду нового часу (XVII-XVIII cт.). Сучасні 

лібертаріанці для обгрунтування своїх ідей, як правило, апелюють  до праць 

відомих мислителів-лібералів, робіт американських анархо-індивідуалістів, а 

також доробку класиків політичної економії. 

4.    В XX столітті ідеологію лібертаризму розвивали такі вчені як Айн Ренд, 

представники Австрійської школи економіки (Л. фон Мізес, Ф. фон Хайек, М. 

Фрідман), Д. Фрідман, Р. Нозік, М. Ротбард, Г.-Г. Хоппе, Р. Т. Лонг, Т. Махан, 

С. Конкін, П. Валлентайн, Г. Штайнер, Е. Мак, Д. Расмуссен та інші. Іхні ідеї 

представляють собою широку варіативність лібертаріанства, аналіз якої дає 

змогу створити цілісне уявлення про сутність та особливості даної ідеології.  

   5.   Інтерес в другій половині XX – на початку XXI століття до 

лібертаріанських ідей в світі  призвів до створення спочатку низки громадсько-

політичних організацій, а згодом і політичних партій, котрі брали за свою 

основу ідеологію лібертаріанства. Першою була заснована Лібертаріанська 

партія США (1971р.), яка нині є третьою по величині політичною партією в 

Америці, об єднуючи більше 500 тисяч членів.  Лібертаріанська партія 

виступає за розширення індивідуальних прав і свобод, зменшення 

оподаткування, ринкову економіку та невтручання держави в внутрішні 

справи інших країн. Партія бере активну участь у політичному житті країни, 

висвітлюючи власне бачення щодо вирішення як політичних, так і 

економічних питань, з перемінним успіхом.  

    На європейському континенті політичні партії, які за основу своєї 

програми взяли лібертаріанські ідеї, виникли з відривом більше, ніж 30 років. 

До таких європейських партій слід зарахувати такі: Партія Розуму (Німеччина, 

заснована в 2008 році), Ліберально-демократична партія (Франція, заснована 

в 2008 році), Лібертаріанська партія (Іспанія, заснована в 2009 році) та ін. На 

даний момент ці партії є досить невеликими та не мають достатньої політичної 

ваги в житті своїх країн, але сама їх поява свідчить про зацікавленість 

європейців у вченнях лібертаризму. 

  У Росію ідеї лібертаризму почали проникати після розраду СРСР, у 90-х 

роках ХХ століття. Так в 1992 році була написана Ліберальна Хартія  - основа 
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для керівництва для всіх росіян-лібертаріанців. В 2008 році було засновано 

Лібертаріанську партію Росії, яка хоч на даний момент і незареєстрована, 

однак бере активну участь у політичному житті, проводячи різні з. їзди, 

конференції, акції протесту, мітинги, організовує переклади книг та статей з 

лібертаріанської тематики.  

В Україні лібертаріанські ідеї пропагує партія «5.10», яка зосереджує свою 

увагу в першу чергу на економічних перетвореннях в суспільстві. В своїй 

політичній програмі партія висуває ряд реформ, наприклад, скасування усіх 

податків та введення двох нових – 5% з обороту та 10% із заробітної плати; 

введення вільного обігу валют, відкриття кордонів та перетворення України  

на зону вільної торгівлі; націоналізацію землі і т.д.  На даний момент вплив 

партії «5.10» в українській політиці є зовсім невеликим, оскільки ця партія у 

населення асоціюється із обманним утворенням з метою збагачення її 

керівників. 

 Таким чином, лібертаризм як ідеологія пропонує власне бачення засад 

справедливого суспільства та прагне досягти його різними способами, в тому 

числі й політичними. Лібертаріанські ідеї можуть бути утопічними, спірними 

або навіть інколи шкідливими для традиційних цінностей, однак вони є 

альтернативою для впровадження змін в нашому динамічному та 

глобалізованому світі. 
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АНОТАЦІЯ 

Оніпко З. С.  Політична ідеологія лібертаризму: витоки та еволюція. - 

Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за 

спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київ, 2020.   

У дисертаційному дослідженні вперше узагальнено теоретичні та 

методологічні засади дослідження ідеології лібертаризму, систематизовано 

концептуальні підходи до розуміння її сутності. У ході дослідження з’ясовано 

витоки даної ідеології, до яких належать праці теоретиків лібералізму (Дж. 

Локка, А. Сміта, Т. Пейна, Д. Юма, Дж. Мілля), анархо-індивідуалізму (Г. 
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Торо, Дж. Уоррена, Л. Спунера, Б. Такера),  роботи апологетів класичної 

економіки (Г. де Молінарі та Ф. Бастіа) та політичних філософів, а також 

виявлено її еволюцію, яка прослідковується від XVII століття до сьогодення. 

Розкрито особливості варіативних течій лібертаризму (мінархізму, анархо-

капіталізму, агоризму, «лівого лібертаризму» і т. д.);  зосереджено увагу на 

їхніх спільних та відмінних рисах. 

Досліджено особливості практичного застосування лібертаріанських ідей у 

діяльності громадсько-політичних організацій та  політичних партій США та 

ряду країн Європи, в тому числі й України. Встановлено, що загалом 

діяльність лібертаріанських політичних партій грунтується на засадах 

мінархізму. 

Ключові слова: ідеологія, лібертаризм, свобода, природні права, принцип 

ненападу, мінімальна держава,  мінархізм, анархо-капіталізм, лівий 

лібертаризм, агоризм, сістейдінг, фузіонізм, анархо-індивідуалізм, 

лібертаріанська політична партія. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Онипко З. С. Политическая идеология либертаризма: истоки и 

эволюция. - Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата политических наук 

по специальности 23.00.01 - теория и история политической науки. - Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства 

образования и науки Украины, Киев, 2020. 

В диссертационном исследовании впервые обобщены теоретические и 

методологические основы исследования идеологии либертаризма, 

систематизированы концептуальные подходы к пониманию ее сущности. В 

ходе исслежования также выяснены истоки данной идеологии, к которым 

относятся труды теоретиков либерализма (Дж. Локка, А Смита, Т. Пейна, Д. 

Юма, Дж. Милля), анархо-индивидуализма (Г. Торо, Дж. Уоррена, Л. Спунера, 

Дж. Такера), работы апологетов классической экономики (Г. де Молинари и 

Ф. Бастиа) и политических философов, а также прослеживается ее эволюция с 

XVII века до современности. Раскрыты особенности вариативных течений 

либертаризма (минархизма, анархо-капитализма, агоризма, «левого 

либертаризма» и др.) и сосредоточено внимание на их общих и отличительных 

чертах. 

Исследованы особенности практического применения либертарианских 

идей в деятельности общественно-политических организаций и политических 

партий США, в тому числе й Украины. Установлено, что деятельность 

либертарианских политических партий основывается на основах минархизма. 

Ключевые слова: идеология, либертаризм, свобода, естественные права, 

принцип ненападения, минимальное государство, минархизм, анархо-

капитализм, левое либертарианство, агоризм, систейдинг, фузионизм, 

индивидуалистический анархизм, либертарианская политическая партия. 
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ANNOTATION 

Onipko Z. S. The ideology of libertarianism: the origins and evolution. - 

Manuscript.  

 

The dissertation for a Candidate Degree in Political Sciences, speciality 23.00.01 

- theory and history of political science. - Taras Shevchenko National University of 

Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, 2020. 

The urgency of the complex study of libertarianism is due of  the fact that is 

caused by the considerable complexity of solving many issues that have arisen due 

to the constant change of political realities in the world, the problems of political, 

economic and social relations and the search for the best course of development of 

society. Usually, scientists and political figures, while developing a strategy for 

overcoming socio-political and economic crises, are guided by the principles of 

liberalism, conservatism, nationalism, socialism, etc., ignore libertarianism, whose 

representatives have their own vision of the ways of social development. 

Appeal to the analysis of the ideology of libertarianism is certainly relevant not 

only for a deeper understanding of political processes in a democracy, but also sheds 

light on the modern tendencies of the notion of individual freedom, which extends 

to all scopes of the individual life. 

The main methods of research are historical, structural-functional, systemic and 

comparative, as well as the principle of technological determinism. More 

specifically, these methods are described in the relevant section of the work. 

The scientific novelty of the obtained results is that for the first time in the 

national political science a comprehensive and systematic study of the basic 

principles of libertarianism was carried out by analyzing its origins and development 

both historically and at the present stage, as well as clarifying the peculiarities of 

applying libertarian ideas in practice. 

      In the dissertation research the further development of substantiation of the 

expediency of the study of libertarianism as a socio-political phenomenon, which 

includes not only philosophical, economic and ethical aspects, but also political 

ones, were justificated. In addition, basic principles of libertarianism have been 

studied and analyzed, which make it possible to identify it as a own political 

ideology. These principles include: an emphasis on individual liberty, which extends 

to all spheres of public life; individualism (only rational individual who is able to 

make decisions and be responsible for them on his own, has priority over any 

collective, social group or nation); the primacy of the individual natural rights, which 

cannot be restricted or alienated by either the individual or the state (the source of 

all natural rights, according to libertarians, is private property); "Non-aggression 

principle"  (NAP) - the prohibition of aggression, coercion or violence against the 

person by another individual or by the state; upholding the idea of the so-called 

"Spontaneous order", which consists in spontaneous self-organization of any 
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manifestations of human activity; the principle of free economic market, devoid of 

state regulation; defining the state as an instrument of violence and coercion. 

For the first time in Ukrainian political science, the key theoretical preconditions 

for the emergence of libertarisanism are summarized and systematized, they include 

the doctrines of liberalism, anarcho-individualists, and the work of the apologists of 

the classical economics and political philosophers. It is established that the 

development of libertarianism as a direction of political thought is not limited to the 

period of the twentieth century, but  it has origins since XVII century. 

For the first time in the national political science, the main features of the 

libertarianism, in particular, minarchism, anarcho-capitalism, agorism, left 

libertarianism, have been thoroughly investigated. Their common characteristics and 

differences are clarified by analyzing each course in the appropriateness of the 

distinguished general principles of this ideology.  

       The dissertation for the first time reveals the specificity of the practical 

application of the libertarianism ideas on the example of the activities of libertarian 

political parties and socio-political organizations in the USA, some European 

countries, including Ukraine. Generally the libertarian political parties supports the 

extension of individual rights and freedoms, the reduction of taxation, the market 

economy and state non-interference in the internal affairs of other countries. 

    The practical significance of the results obtained on the materials of this 

dissertation research can be used in the development of normative courses and 

special courses in the history of political science, the course "Fundamentals of 

Partologie" and general courses in political science. In addition, the theoretical 

provisions of the dissertation research can be used by political actors to realize  their 

own political aspirations in practice. 

Keywords: ideology, libertarianism, freedom, individualism, natural rights, 

“non-aggression principle”, state, minarchism, anarcho-capitalism, agorism, 

Individualist anarchism,  Seasteading, fusionism, left libertarianism, libertarian 

political party. 
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