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   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

        Ключевые слова: ПРАВЫЕ ИДЕОЛОГИИ, ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР, 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КООРДИНАТЫ, ЛИБЕРАЛИЗМ, ЛИБЕРТАРИАНСТВО, 

ПАЛЕОЛИБЕРТАРИАНСТВО, АНАРХО-КАПИТАЛИЗМ, АГОРИЗМ, МИНАРХИЗМ, 

КОНСЕРВАТИЗМ, НЕОКОНСЕРВАТИЗМ, ПАЛЕОКОНСЕРВАТИЗМ,  НЕОРЕАКЦИЯ, 

АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА, ОБЪЕКТИВИЗМ.  

 

Цель работы ― выработать систему критериев для классификации 

правых идеологий. 

Актуальность исследования обусловлена необходимостью 

теоретического осмысления процесса дифференциации правых 

политических идеологий. Рост электоральной поддержки 

националистических (включая национал-либеральные), либертарианских и 

«альтернативно-правых» сил в Европе и Северной Америке требует 

дополнительного изучения и уточнения оснований классификации правых 

идеологий.   

Объект исследования: правые политические идеологии. 

Предмет исследования: классификация правых идеологий. 

Методы исследования: общелогические, философско-аксеологические 

и специально-научные методы, включая априорно-дедуктивный метод, 

классификацию,  контекстуальный анализ, компаративный анализ, дискурс-

анализ, контент-анализ, компьютерное моделирование, многомерное 

шкалирование, анализ интернет-запросов. 

Полученные результаты и их  новизна. Описаны основные подходы к 

построению политических координат. Определена система критериев 

классификации правых идеологий, дана общая характеристика новых правых 

идеологических течений. Рассмотрены перспективы сближения либеральных 

и консервативных сил, образования смежных идеологических доктрин.  

Структура магистерской диссертации. Работа изложена на 76 

страницах, состоит из разделов  «Глоссарий»,  «Введение», «Общая 

характеристика работы», «Аналитический обзор литературы», трех глав, 

разделов «Заключение» и «Список использованных источников» из 89 

наименований.   

 

 

 

 
  



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА РАБОТЫ 
 

       Ключавыя словы: ПРАВЫЯ ІДЭАЛОГІІ, ІДЭАЛАГІЧНЫ СПЕКТР, 

ПАЛІТЫЧНЫЯ КААРДЫНАТЫ, ЛІБЕРАЛІЗМ, ЛІБЕРТАРЫЯНСТВА, 

ПАЛЕАЛІБЕРТАРЫЯНСТВА, АНАРХА-КАПІТАЛІЗМ, АГАРЫЗМ, МІНАРХІЗМ, 

КАНСЕРВАТЫЗМ, НЕАКАНСЕРВАТЫЗМ, ПАЛЕАКАНСЕРВАТЫЗМ, НЕАРЭАКЦЫЯ, 

АЎСТРЫЙСКАЯ ЭКАНАМІЧНАЯ ШКОЛА,  АБ'ЕКТЫВІЗМ. 

 

Мэта работы ― выпрацаваць сістэму крытэрыяў для класіфікацыі 

правых ідэалогій. 

Актуальнасць даследавання абумоўлена неабходнасцю тэарэтычнага 

асэнсавання працэсу дыферэнцыяцыі правых палітычных ідэалогій. Рост 

электаральнай падтрымкі нацыяналістычных (у тым ліку нацыянал-

ліберальных), лібертарыянскіх і «альтэрнатыўна-правых» сілаў у Еўропе і 

Паўночнай Амерыцы патрабуе дадатковага вывучэння і ўдакладнення 

падстаў класіфікацыі правых ідэалогій. 

Аб’ект даследавання: правыя палітычныя ідэалогіі. 

Прадмет даследавання: класіфікацыя правых ідэалогій. 

Метады даследавання:  агульналагічныя, філасофска-аксіялагічныя і 

спецыяльна-навуковыя метады, уключаючы апрыерна-дэдуктыўны метад, 

класіфікацыю, кантэкстуальны аналіз, кампаратыўны аналіз, дыскурс-аналіз, 

кантэнт-аналіз, камп'ютэрнае мадэляванне, мнагамернае шкалирование, 

аналіз інтэрнэт-запытаў. 

  Атрыманыя вынікі і іх навізна. Апісаны асноўныя падыходы да 

пабудовы палітычных каардынатаў. Вызначана сістэма крытэрыяў 

класіфікацыі правых ідэалогій, дадзена агульная характарыстыка новых 

правых ідэалагічных плыняў. Разгледжаны перспектывы збліжэння 

ліберальных і кансерватыўных сіл, стварэння сумежных ідэалагічных 

дактрын. 

Структура магістарскай дысертацыі. Работа выкладзена на 76 старонках, 

складаецца з раздзелаў «Уводзіны», «Гласарый», «Агульная характарыстыка 

работы», «Аналітычны агляд літаратуры», трох глаў, раздзелаў 

«Заключэнне», «Спіс выкарыстаных крыніц» з 89 адзінак. 

 

 

 

 
  



SUMMARY 
 

Keywords: RIGHT-WING IDEOLOGIES, IDEOLOGICAL SPECTRUM, POLITICAL 

COORDINATES, LIBERALISM, LIBERTARIANISM, PALEOLIBERTARIANISM, 

ANARCHO-CAPITALISM, AGORISM, MINARCHISM,  CONSERVATIVISM, 

NEOCONSERVATISM PALEOCONSERVATIVISM, NEOREACTION, AUSTRIAN 

ECONOMIC SCHOOL, OBJECTIVISM. 

 

The Purpose of this research is to develop a system of criteria for the 

classification of right-wing ideologies. 

The Topicality of the research is due to the need for theoretical 

understanding of the process of differentiation of right-wing political ideologies. 

The growth of electoral support for nationalist (including national-liberal), 

libertarian and "alternative-right" forces in Europe and North America requires 

further study and clarification of the grounds for the classification of right-wing 

ideologies. 

Object of research:  right-wing political ideologies. 

Subject of research:  classification of right-wing ideologies. 

Objective: study of the theoretical justification of the right-wing ideologies. 

Research  methods: general logical, philosophical-axiological and special-

scientific methods, including a priori-deductive method, classification, contextual 

analysis, comparative analysis, discourse analysis, content analysis, computer 

modeling, multidimensional scaling, analysis of Internet requests. 

  The Results Obtained and their Novelty. The main approaches to the 

construction of political coordinates are described. Determined the system of 

criteria for the classification of right-wing ideologies, a General characteristic of 

the new right ideologies. The prospects of rapprochement of liberal and 

conservative forces, the formation of related ideological doctrines are considered. 

The Structure of the thesis. The total volume of the thesis comprises 76 

pages. The master's thesis consists of an introduction, summary, analytical review 

of the bibliography,  three chapters, conclusions and bibliography (89 sources).  
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