
Андрю Бърнстийн има докторска степен по философия от Висшето училище 

към Сити юнивърсити – Ню Йорк. Той е преподавал философия в Държавния 

университет в Пърчис край Ню Йорк, в колежа „Морист“, в колежа „Хънтър“, в 

Държавния университет в градчето Ню Палц край Ню Йорк и в други 

университети в района на Ню Йорк. Избран е за „Преподавател на годината“ 

както от Държавния университет в Пърчис, така и от колежа „Меримаунт“. 

Изнася лекции редовно в студентските кампуси в колежи, включително и в 

Харвард, Станфорд, в Университета на Чикаго, Йейл, във Военната академия на 

САЩ в Уест Поинт, в Колумбийския университет и в много други висши учебни 

заведения. Той се изявява и на много други места, включително и на чаени 

събирания, конференции, посветени на обективизма, както и на събития, 

спонсорирани от Фондацията за икономическо образование (FEE), Института за 

хуманни изследвания (IHS), Института за изучаване на капитализма „Клемсън“ 

(CISC), и Обществото „Бастиа“. В международен план е изнасял лекции в 

Израел, Англия, Белгия, Норвегия, Гватемала и в други страни. Областите му 

на специализация включват обективизма, романите на Айн Ранд, природата на 

героизма, историята на капитализма и неговото морално превъзходство над 

останалите системи и приложението на принципа за индивидуалните права 

към широк спектър от актуални проблеми, включително здравеопазването, 

абортите, притежаването на оръжия, имиграцията и борбата с наркотиците. Той 

изнася лекции и в гимназиите както в Ню Йорк, така и в целите Съединени 

щати, разяснявайки романите и философията на Айн Ранд. 

 

Той е автор на книгата „Капиталистическият манифест: исторически, 

икономически и философски казус на ненамеса в свободната инициатива 

(University Press of America, 2005), “Обективизъм в един урок: въведение във 

философията на Айн Ранд (Hamilton Books, 2008),“Свободният капитализъм: 

неоспоримият морален казус на правата на индивида (University Press of 

America, 2010), и „Капиталистически решения: философия на американските 

морални дилеми (Transaction Publishers, 2011). Освен това е публикувал и 

многобройни есета, много от тях в списание The Objective Standard, на което 

сътрудничи като редактор, и в много в други издания, включително есета с 

изразена лична позиция за Forbes.com. Неговите публикации с лична позиция 

са публикувани (измежду многото издания) и в Chicago Tribune, Washington 

Times и Detroit Free Press. През 2013-2014 г. той беше стипендиант на 

изследователската програма „Хайек“ в Института за изучаване на капитализма 

„Клемсън“ в Университета „Клемсън“, където преподаваше, но основно правеше 

проучвания и пишеше първата чернова на бъдещата си книга Heroes and Hero 

Worship: An Examination of the Nature and Importance of Heroism.(Герои и 

преклонение пред героя:изследване природата и значението на героизма). 



Д-р Бърнстийн е съводещ на седмичното онлайн радио шоу Objectively Speaking 

(Обективно казано) и е давал интервюта за стотици радио предавания, 

включително и за такива легенди като Бари Фарбър, Боб Грант, Марк Скот и др. 

и е участвал в няколко известни телевизионни предавания, сред които и в 

предаването на Нийл Кавуто във Фокс Бизнес Нетуърк. 
 


