
 
 

No 12 (12) (2017) 

Р.1 
The scientific heritage 

 

(Budapest, Hungary) 

 

The journal is registered and published in Hungary. 

The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific 

fields. Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French. 

Articles are accepted each month. Frequency: 12 issues per year. 

Format - A4 
ISSN 9215 — 0365 

 

All articles are reviewed 

Free access to the electronic version of journal 

 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. Sending the 

article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

 

Chief editor: Biro Krisztian 

Managing editor: Khavash Bernat 

 

 Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics  

(Moscow, Russian Federation) 

 Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University 

of Zagreb (Zagreb, Croatia) 

 Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory  

(Kiev, Ukraine)  

 Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of 

the Faculty of Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus) 

 Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry 

(Budapest, Hungary) 

 Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex 

and to the public relations (Gdansk, Poland) 

 Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state 

and legal (Koln, Germany) 

 Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of 

higher mathematics (Moscow, Russian Federation) 

 Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion 

and religious studies (Miskolc, Hungary) 

 Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics,  

scientific leader of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany) 

 Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland) 

 Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Peters-

burg, Russian Federation) 

 

«The scientific heritage» 

Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204  

E-mail: public@tsh-journal.com 

Web: www.tsh-journal.com   



CONTENT 

ART STUDIES 

Karmazin А. 
MUSEUMS DEDICATED TO THE HERITAGE 

M. VERYKIVS'KY – TOP CELLS STUDY 

COMPOSER ................................................. 4 

Redko A.M. 
PERM CONSERVATORY. EDUCATIONAL-

CREATIVE AND CONCERT  

ACTIVITY .................................................... 7 

Spirina M.Yu. 
FROM THE UNIVERSAL HISTORY OF 

ARTS: TRADITIONAL APPLIED  

ART ............................................................... 9 

 

BIOLOGICAL SCIENCES 

Bohaichuk I., Kozii M., Zubkov S. 
NEUROSTIMULATION: FEEDBACK 

MECHANISMS ............................................ 14 

 

Syomochkina M.A. 
REVIEW OF BIOREMEDIATORS AND 

MECHANISMS OF ENZYMATIC 

BIOREMEDIATION OF 

HYDROCARBONS ...................................... 17 

HISTORICAL SCIENCES 

Lunden I.L. 
INFLUENCE OF GEOPOLITICS ON 

FORMATIONMODELS OF SOCIAL-

ECONOMIC DEVELOPMENT OF RUSSIA 

THE AGE OF IVAN THE TERRIBLE ........ 21 

Medvedeva V. 
THE CULTURAL INFORMATION 

FUNCTION OF LIBRARY INSTITUTIONS IN 

TODAY'S ENVIRONMENT ........................ 24 

MEDICAL SCIENCES 

Kobevka V.M., Tokar P.Y.. Semeniak A.V. 
FEATURES OF TRICHOMONAD 

PARASATISM IN FEMALE REPRODUCTIVE 

ORGANS ...................................................... 29 

Kotsar E.V., Kochneva E.V.,  

Venhzega K., Ladyka T., Sova K. 
EFFICIENCY ASSESMENT OF COMBINED 

ACTION CEFTRIACON AND 

BACTERIOPHAGE ON STAPHYLOCOCCUS 

AUREUS STRAINS ..................................... 31 

Marusyk U.I. 
THE EFFECT OF THE NUCLEINAT ON 

FUNCTIONAL ACTIVITY BLOOD 

GRANULOCYTES IN SCHOOL-AGE 

CHILDREN WITH ASTHMA, DEPENDING 

ON ACETYLATION PHENOTYPE ............ 35 

Savransky P.Z., Simakhov R.V., Grishin P.O., 

Abdulatipov B.A., Khaikin M.B. 
CLINICAL ASPECTS OF THE USE OF 

IMPLANTS HUMANA DENTAL IMPLANT 

SYSTEM ....................................................... 39 

Savchuk T.P., Boshtan S.V. 
CHANGES TISSUE PROTEO-, AND 

FIBRINOLYTIC ACTIVITY AND NITROGEN 

MONOXIDE METABOLITES LEVEL IN 

LIMBICO-HYPOTHALAMIC STRUCTURES 

OF RATS BRAIN OF DIFFERENT AGE 

GROUPS ....................................................... 43 

 

 

PHARMACEUTICAL SCIENCES 

Sahaidak-Nikitiuk R.V., Harkusha M.I.,  

Velma S.V. 
PROFESSIOGRAM DEVELOPMENT FOR 

PHARMACEUTICAL INSTITUTIONS 

SPECIALISTS ACCORDING TO TOPICAL 

TRENDS OF COMPETENCY  

APPROACH .................................................. 47 

 

 

 

 

 

 

 



PHILOLOGICAL SCIENCES 

Drozdovich Yu.V., Likhach T.P. 
DISCOURSE-FUNCTIONAL 

CHARACTERISTICS OF MORPHEMIC 

REPETITION (BASED ON THE ORIGINAL 

AND TRANSLATED SHORT STORIES BY O. 

HENRY) ........................................................ 51 

Moysey A., Skrytska N. 
RATIONAL BASES OF THE POLICY, LAW 

AND POWER IN PHOLOSOPHY OF 

FRANCIS BACON ....................................... 56 

 

Nadolynska A. 
UKRAINIAN LEXICOGRAPHIC: 

CONDITION, ACHIEVEMENTS AND 

PROSPECTS ................................................. 60 

Ulybysheva A.S., Nosoreva N.G. 
ACTUAL DIRECTIONS OF MODERN 

LINGUOSTATISTICAL RESEARCHES .... 65 

Sharina S.I. 
THE INDICATIVE MOOD IN 

NIZHNEKOLYMSKY DIALECT OF THE 

EVEN LANGUAGE ..................................... 67 

TECHNICAL SCIENCES 

Dzyuba N.A., Oliiynik M.I., Bezzodina A.R. 
THE PECULIARITIES OF MODERN 

MARKET OF DAIRY SOUR-MILK 

DESSERTS ................................................... 70 

Zubchuk V.I., Solomin A.V., Kaushnyan A.I., 

Shtanicheva M.V., Borozenetc D.A. 
LASER THERAPY WITH FEEDBACK ..... 74 

Kryvenko Y. 

INFORMATION SYSTEM FOR 

PERSONICIFICATED DIAGNOSTICS BASED 

ON NUMEROUS MEASUREMENTS OF 

HUMAN ARTERIAL PRESSURE .............. 80 

Demidov P., Mihnevych S. 
TO THE QUESTION OF CONSTRUCTING A 

FUNCTIONAL MODEL FOR DESIGNING 

AND DEVELOPING AN INDUSTRIAL 

ENTERPRISE MANAGEMENT 

DATABASE .................................................. 85 

 

Trubachev S.I., Morozova I.V.,  

Mironchuk M.V. 
KINEMATICS OF SLIDING ELECTRICAL 

CONTACTS OF CONTROL DEVICES ...... 90 

Kuznetsova I.A., Rakhimbayeva D.Zh. 
PROCESSING OF SPACE IMAGES FOR 

MONITORING THE CASPIAN SEA IN THE 

QGIS PROGRAM ......................................... 93 

Sulikovska I.O., Piven O.O. 
COMPUTER SIMULATION TRAUMA OF 

FEMUR ......................................................... 97 

ZubchukV.I., Kondratskyy Y.N., Orel V.E., 

Shatokhina K.S., Yakymchuk V.S. 
RESEARCH OF EXPIRATORY AIR OF 

PATIENTS FOR DIAGNOSTICS OF LUNG 

CANCER ....................................................... 103 

Yalova K.M., Yashyna K.V. 
ACADEMIC MASSIV OPEN ON-LINE 

COURSE-PLATFORM FUNCTIONAL 

MODELING .................................................. 109 

  



56 The scientific heritage No 12 (12),2017 

 

Мойсей А. 

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства ВДНЗ 

України «Буковинський державний медичний університет».  

Скрицька Н.В. 

викладач кафедри суспільних наук та українознавства, ВДНЗ України “Буковинський державний 

медичний університет”, Україна,Чернівці 

 

РАЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ ПОЛІТИКИ, ПРАВА ТА ВЛАДИ У 

 ФІЛОСОФІЇ ФРЕНСІСА БЕКОНА  

 

RATIONAL BASES OF THE POLICY, LAW AND POWER IN PHOLOSOPHY OF FRANCIS BACON 
 

Moysey A. 

Doctor of Historical Sciences, Chief of the of the department of Social Sciences and Ukrainian Studies in 

Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University».  

Skrytska N. 

Assistant of the Department of Social Sciences and Ukrainian Studies  

of Bukovinian State Medical University. 

 

ABSTRACT 

This article considers social and political views of English philosopher Francis Bacon. He laid the foundations 

of the new philosophy of rationalism and initiated the theoretical foundations of political and legal relations which 

has based on the freedom and mind. Only law has supreme power and it should define the human freedom. Society 

has to meet the demands of citizens. 

Referring to the ancient thinkers Fr. Bacon creates new concept of ethics. The subject of ethics is the human 

freedom and morality. But ethical principles should always proceed from the practical life. 

The aim of article is to research social and political views of Francis Bacon on the base of policy, law and 

power as the main concepts of formation of the rightful society. 

АНОТАЦІЯ 

У статті досліджуються суспільно-політичні погляди англійського філософа, представника емпіризму 

Френсіса Бекона. Ф. Бекон, будучи представником емпіричного методу пізнання, заклав раціоналістичні 

традиції нової науки та водночас започаткував теоретичні основи політико-правових відносин, що ґрунту-

ються на свободі та розумі. Лише закон має найвищу силу та повинен визначати свободу людини. Суспі-

льство з необхідністю має відповідати запитам громадян. 

Звертаючись до суспільних поглядів античних мислителів, Ф. Бекон створює новий “концепт” етики. 

Предметом етики є людська воля та мораль. Однак етичні принципи завжди повинні виходити з основ 

практичного життя. Передумовою істинного знання є об’єктивне сприйняття дійсності на основі розуму. 

Суспільні інтереси ставляться вище індивідуальних. Лише на основі суспільної моралі створюються зага-

льні основи політики та влади. 

Об’єктом дослідження виступають поняття політики, права та влади у філософії Френсіса Бекона. 

Предметом дослідження є взаємозв’язок між суспільними поняттями на основі моралі та раціональ-

ного сприйняття дійсності. 

Ключові слова: мораль, право, природне право, правові норми, політика, влада, суспільство, розум, 

етика, людина. 

Keywords: morality, law, natural law, policy, power, society, mind, ethics, person. 

 

Мета роботи: дослідити суспільно-політичні 

погляди Френсіса Бекона на основі понять полі-

тики, права та влади як основних концептів форму-

вання справедливого суспільства. 

Актуальність теми дослідження. Політичні 

реалії епохи Нового часу XVII – XVIII століть зму-

шували віднаходження раціональних основ суспі-

льного буття, створення ефективної політичної 

влади, законів, які б стояли на сторожі людських 

прав та свобод. Виникає потреба у створенні абсо-

лютно нового раціонального способу осягнення 

дійсності, нової системи політичних знань, які б 

сприяли розвитку тогочасного буржуазного суспі-

льства.  

Одним із перших біля витоків суспільно-полі-

тичних поглядів XVII – XVIII століть стояв англій-

ський філософ, представник емпіризму Френсіс Бе-

кон. Саме він вперше в історії соціальної філософії 

широко відстоював ідеї приватної власності, силу 

розуму, розвиток технічного прогресу та вважав, 

що лише внаслідок розділення праці можна ство-

рити ідеальне суспільство. Однак, створення нових 

суспільно-політичних теорій є неможливим без зве-

рнення до методу індукції, засновником якого і вва-

жається Френсіс Бекон, та ідеї “природної філосо-

фії”. Створення нового аналітичного методу дослі-

дження явищ природи було використано в 

концепції розвитку прагматичної істини у філосо-

фії науки XX століття. 

Джерельна база дослідження. Перш за все 

джерельну базу дослідження становлять самі праці 

філософа, до яких належить “Новий Органон”, 
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“Нова Атлантида”, а також “Про громадянську му-

дрість” та “Про розширення влади”.  

Так, в своїй основній праці “Новий Органон”, 

опублікованій 1620 року, Френсіс Бекон аналізує 

важливість окремих явищ пізнавального процесу, 

які мають безпосередній вплив на розвиток полі-

тичної влади, створення законів в суспільстві. “Хи-

мери” чи “примари” людського розуму стоять на за-

ваді людського пізнання, оскільки пов’язані як і з 

народженням людини, так і з досвідом, набутим 

впродовж життя (мова, звичаї, суспільна думка 

тощо). Завдяки цьому суспільство теж розвивається 

в неправильному напрямку. Звідси – війни, голод, 

несправедливість, страждання.  

Державу майбутнього, в якій суспільство роз-

вивається завдяки новим досягненням в галузі тех-

ніки і науки, філософ зобразив у праці “Нова Атла-

нтида”, опублікованій посмертно в 1627 році. Саме 

тут наука та техніка виступають джерелом суспіль-

ного прогресу. 

Очолюючи різні державні посади, Френсіс Бе-

кон пізнав політичне життя зі середини. Він писав 

та ухвалював закони, вершив судочинство, однак 

через різні політичні інтриги та чвари був звільне-

ний з усіх посад та почав займатися філософією. Фі-

лософські інтереси Ф. Бекона різноманітні – від на-

турфілософії до етики, релігії та політики. Мистец-

тво політики філософ розглядає у працях “Про 

громадянську мудрість” та “Про розширення 

влади”. Погляди Макіавеллі були найбільш Бекону, 

адже мислитель теж розглядав політику з точки 

зору буденного життя.  

Під впливом “Дослідів” Монтеня у 1597 році 

Френсісом Беконом була видана збірка есе “Мора-

льні і політичні нариси”, в яких проявляється осо-

бистісне релігійне бачення філософа, розмежу-

вання ним одкровення та розуму. Бекон демонструє 

глибоку філософську ерудицію, знання історії, ре-

лігії, культури.  

До критичної літератури можна віднести вче-

них сучасної української соціальної філософії В. 

Андрущенка, В. Михальченка, В. Денисенка, В. 

Ляха, які займаються вивченням генезису суспі-

льно-політичної думки з часів античності та впли-

вом політичних теорій на сучасні світові політичні 

процеси і формації.  

Виклад основного матеріалу. Політичні реа-

лії в історії філософії Нового часу – це поглиблене 

розмежування синкретичних основ раціонального 

та ірраціонального, на підставі чого формуються 

два напрями суспільно-політичного пізнання дійс-

ності – раціональний з його обґрунтуванням 

об’єктивних законів буття людини, а також ірраці-

ональний, який досліджує утопічні теорії. Епоха 

Нового часу вимагає абсолютно нового раціональ-

ного способу осягнення дійсності, нового методу, 

завдяки якому могла б бути створена нова система 

наукових знань, у тому числі й політичних. А тому 

філософські ідеї Ф. Бекона відіграли значну роль в 

створенні нових політичних поглядів та чітко окре-

слили відлік нового напрямку – європейського ра-

ціоналізму.  

Ф. Бекон, будучи представником емпіричного 

методу пізнання, заклав раціоналістичні традиції 

нової науки та водночас започаткував теоретичні 

основи політико-правових відносин, що ґрунту-

ються на свободі та розумі. Як відзначає В. Денисе-

нко “в своїх поглядах англійський філософ став 

класичним взірцем раціональної децентралізації 

людської позиції, коли макросвіт досліджується та-

ким, яким він є сам по собі, без найменших виявів 

ознак суб’єкта пізнавальної дії” [5, c. 118]. 

Основою розвитку держави, суспільства, 

права, влади, всієї системи соціальних відносин є 

природне право. Свободу людини мислитель розу-

міє як володарювання над природою на засадах пі-

знаваних нею законів. 

Ще в свій час Арістотель стверджував, що дер-

жава – це продукт природи. Природний шлях вини-

кнення державної влади Ф. Бекон розуміє через збі-

льшення сімей (роду) або завдяки завоюванню но-

вих територій. Юридичне право, на яких базується 

суспільство, тісно споріднене з природним правом, 

а основою його виступає справедливість. Справед-

ливість же полягає в тому, щоб “не робити іншому 

того, чого не бажаєш собі” [3]. Крім того, основою 

права буржуазного суспільства була рівність усіх 

перед законом. Закони служать для захисту від не-

справедливості. Лише закон може регулювати від-

носини між королем та підлеглими. Разом з тим ко-

ролівська влада має бути обмежена законом. Та-

кими положеннями в політичну науку були 

закладені дві раціональні думки, які з ходом пос-

тупу суспільних норм набудуть практичного ре-

зультату – розмежування властей та статус консти-

туційної монархії. Усі учасники суспільного про-

цесу повинні завжди стояти на сторожі закону та 

приймати нові закони, якщо старі себе вичерпали 

чи не відповідають дійсності. Лише парламент має 

право приймати закони та ліквідовувати старі по-

рядки. Річ в тім, що в Англії в XVII – XVIII століт-

тях міцнішала сила буржуазії і “нового” дворянс-

тва, які представляли нижню палату парламенту. 

Саме представники цього парламенту володіли сво-

бодою особи, тобто недоторканістю, правом віль-

ної торгівлі, власної думки та формували нову 

“центральну” владу в країні – законодавчу та част-

ково судову. 

Ф. Бекон цілком підтримував діяльність парла-

менту, оскільки він виступав проти королівського 

абсолютизму та формував нові права для людей. З 

цього приводу мислитель навіть створив таке гасло: 

“Богові віддайте Боже, а цезарю – цезареве, а підле-

глим – те, що їм належить”. Отже, не король, згідно 

філософа, а істина є на першому місці. 

Спираючись на філософські ідеї давньогрець-

ких мислителів Демосфена та Платона, які ствер-

джували, що між державам не існує реального 

миру, а лише прихована або реальна війна, Ф. Бекон 

проповідує стан суспільства “війни всіх проти 

всіх”. Лише сила може стояти в основі закону та 

міжнародного права. Порушення суспільного по-

рядку відбувається внаслідок втрати цієї сили, а в 

суспільстві, відповідно, породжуються несправед-



58 The scientific heritage No 12 (12),2017 

 

ливість та свавілля. Війни висвітлюють співвідно-

шення сил між державами і тому вони – найвище 

випробування права. Такі погляди філософа лягли 

в основу концептуальних та практичних правових 

дій в міжнародних відносинах. Разом із поняттям 

сили Ф. Бекон в своїх поглядах посилається на за-

кони суспільного буття, які завжди діють та форму-

ють людську свідомість. Опосередковуючу функ-

цію між силою та правом виконує етика. Предме-

том етики, згідно філософа, є людська воля. Адже 

воля, яка визначає мораль, не вимірюється користю 

чи вигодою. Моральність стає визначним фактором 

формування волі і є основою політичних відносин.  

Ф. Бекон, живучи в епоху Нового часу, де на 

першому місці були розум, експеримент, досвід, не 

міг цілком віднести мораль до метафізичної, ба, й 

навіть теологічної сфери. Він вважав, що мораль-

ність людської поведінки тісно пов’язана з раціона-

льністю практики. Принципом етики є користь, що 

стосується практичного життя. Так, щоб оволодіти 

пристрастями, людина мусить підкорятися розуму, 

тоді вони не будуть дезорганізовувати людську по-

ведінку. Внаслідок цього утворюється надійна ос-

нова моральних вчинків та належної суспільної по-

ведінки. Однак людина часто здатна породжувати 

вчинки, що далеко виходять за межі раціонального 

буття. Тому тут Ф. Бекон створює теорію “ідолів” – 

роду, печери, ринку, театру, - які сковують людсь-

кий розум та є помилками, що виходять зі самої 

людської природи.  

Відомий американський соціолог К. Маннгейм 

вважає, що теорія “ідолів” Ф. Бекона може слугу-

вати сучасному поняттю “ідеологія”, яке широко 

використовується в політичних і суспільних нау-

ках. Хоча “ідоли” стоять на заваді пізнання істини 

та походять зі самої людської природи, все ж їх мо-

жна віднести до суспільства чи до традицій. В 

цьому руслі філософ характеризує людський розум 

як “подібний до викривленого дзеркала, яке, дода-

ючи до природи речей свою природу, відображає 

речі у викривленому, спотвореному вигляді” [8, с. 

121]. В чому є значення ідеології? Річ у тім, що те-

орію “ідолів” Ф. Бекона можна розглядати в руслі 

ірреального та позараціонального подвоєння соціа-

льно-політичної дійсності. Таким чином, відносини 

дійсності в їх відображенні постають як певний си-

мволічний ряд, який не несе в собі логіки, сили, а 

постає над дійсністю як певна трансцендентна сила. 

Така сила відображається не в символах, культурі, 

а як вважає К. Маннгейм, має практично значиму 

націленість, що є найважливішою ознакою будь-

якої ідеології. Відповідно, така модель відобра-

ження дійсності не “піднімається” над нею, а має 

безпосередній зв’язок з предметно-практичною ді-

яльністю людини. Адже в сучасному розумінні по-

няття “ідеологія” ми швидше за все співвідносимо 

з ірраціонально символічними нормативами прак-

тичної дійсності, а не з її науково-практичним відо-

браженням. 

Іншим чинником, що визначає “взаємні конта-

кти людського роду”, згідно Ф. Бекона, є рівень ви-

ховання людини та вплив сформованих уже людсь-

ких звичок, традицій на дійсність. Рівень виховання 

один із перших пов’язаний з “ідолами” людського 

розуму та впливає на природній та моральний роз-

виток суспільства. Суттєвою особливістю форму-

вання ідеології, згідно Ф. Бекона, є постійна відкри-

тість людського розуму перед вірою та догматиз-

мом. Саме традиції та “сліпа безпечна віра” 

належить до “ідолів” людського розуму. Іншим ви-

явом духовно-практичної дійсності та належність 

до “ідолів” є спілкування між людьми. Адже саме 

слова “зміщують все та ведуть людей до порожніх 

та нескінченних суперечок і трактувань” [3]. 

Очищене від усіх ідолів об’єктивне сприйняття 

і становить, згідно поглядів Ф. Бекона, чистий дос-

від. Він і стає передумовою істинного знання з вра-

хуванням всіх причинних зв’язків. Знання – не са-

моціль, а лише засіб, за допомогою якого людина 

може вирішувати проблеми, які постають перед 

нею. “Знання є сила” – славнозвісний афоризм Бе-

кона, який відображає його погляди на значення на-

укового пізнання в людському житті. Прагматичні 

цілі людини залежать від досягнення нею істини.  

Чимало дослідників констатують, що саме з Ф. 

Бекона бере свій початок новоєвропейська раціона-

лістична лінія політичної науки, в якій людський 

розум стає відліком нової системи цінностей. Від-

значимо лише, що суб’єкт від об’єкта розглядається 

окремо, а тому держава, органи державної влади 

теж розглядаються окремо, відмежовано одна від 

одної; створюються нові структурні одиниці соціа-

льного середовища. Соціальна диференціація в 

епоху Нового часу починає відігравати більш сут-

тєву роль та впливає на трансформацію всіх основ 

життєдіяльності людини, адже суспільство створює 

абсолютно нові вимоги стосовно простору та часу.  

Ф. Бекон також більш ґрунтовно розробив тео-

рію природного права як позараціональної основи, 

з якої свідомо можуть формуватися раціональні су-

спільно-правові принципи буржуазного суспільс-

тва.  

Слід відзначити, що беконівські суспільно-по-

літичні погляди тісно переплітаються етикою. 

Етика це мистецтвом, яке вчить діяти і діяти на 

благо людства. Благо, добро, людське щастя є по-

няттями, які належать етиці та є незмінними в полі-

тиці та державному управлінні. Діяльність прави-

теля повинна бути доброю та спрямовуватись для 

досягнення щастя громадянами. “Вона (етика, авт.) 

націлена на матеріал людської діяльності і прагне 

проникнути в нього з тим же інтересом, з яким фі-

зика проникає в матерію тіл” [3].  

Добро, як вважає Ф. Бекон, є те, що корисно 

людині, а також всьому людству. Добро філософ 

розрізняє як індивідуальне, так і загальне. Однак 

суспільні інтереси, загальне ставить вище індивіду-

ального. Кожен індивід повинен дбати про суспі-

льне благо. “Загальнокорисна діяльність є вищою з-

посеред усіх людських обов’язків”, - пише Ф. Бекон 

[3]. 

Етика є практичною наукою і займається ви-

вченням душі. Ф. Бекон часто порівнює етику 

Арістотеля із етикою Нового часу і вважає, що по-

передні етичні принципи не вказували на те, як до-
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сягнути людині щастя та як зробити нашу діяль-

ність доброю. Попередня етика була швидше мис-

тецтвом мови, слів, аніж практичної діяльності. “І 

вона, - продовжує мислитель, - була настільки без-

корисною, як вчитель чистописання, який лише 

вказує нам правила, але не направляє нашу руку і 

не вчить нас, як слід виконувати ці правила” [3]. 

Метою етика має бути людська користь, добро в 

практичному значенні цього слова.  

Ф. Бекон як справжній мислитель свого часу 

порівнює етику з фізикою та вказує на єдину мету 

цих двох наук. Спільним предметом виступає про-

цес пізнання. І якщо фізика пізнає закони природи, 

то етика має за мету пізнавати людей. Фізика по-

винна сприяти матеріальному благу людей, а етика 

на основі пізнання людей, суспільства повинна ро-

звивати благочинність, яка була б корисною для 

всього людства.  

Як уже було відзначено, те, що стоїть на заваді 

пізнання природи, суспільних законів, є пристрасті 

людської душі, які Ф. Бекон ще називає “прима-

рами”. Примар є чотири і всі вони беруть початок 

або від окремого індивіда, або від суспільства, люд-

ства. Пристрасті рухають душею та не дозволяють 

їй рухатися правильною дорогою. Який же вихід 

пропонує філософ? Пристрасті повинні підкоря-

тися розуму, бо лише розум здатен дати людині іс-

тинне пізнання та створити “правильні” закони у 

суспільстві, які допоможуть вижити людству.  

Душевна рівновага є душевним спокоєм, поз-

бавлених афектів. Душевна рівновага наближається 

до природного стану людей і прирівнюється, згідно 

філософа, до другої істинної природи. 

Часто етику Бекона трактують як мораль, нада-

ючи їй синонімії. Мораль асоціюється з абсолют-

ною справедливістю у суспільстві. Моральний сус-

пільний порядок завжди визначається як правовий 

порядок. Вища суспільна мораль може трактува-

тися як per excellence. Адже будь-яке право завжди 

формується в певній моральній системі, яка асоці-

юється з добром та справедливістю. Поняття суспі-

льного добра можна визначити не інакше, як 

“обов’язкове”, тобто таке, що відповідає певній 

правовій нормі. “А коли право визначають як но-

рму, то мають на увазі, що те, що узгоджується з 

правом, і є добром” [4, с. 82].  

В той же час досить поширеною є релятивіст-

ська теорія цінностей, яка свідчить про те, що немає 

жодних абсолютних цінностей, а лише відносні. 

Отже, цінності, які ми встановлюємо за допомогою 

наших нормотворчих актів, не можуть претенду-

вати на абсолютність та не виключають можливості 

протилежних цінностей. Ганс Кельзен з цього при-

воду пише так: “… і що, коли ми, вимірюючи пра-

вопорядок мірилом однієї моральної системи, ви-

значаємо його як несправедливий, то, виміряний 

мірилом котрої-небудь іншої моральної системи, 

він може здобути оцінку справедливого” [4, с. 83]. 

З цього слідує, що існує багато моральних систем, 

які відмінні одна від одної і між якими є багато су-

перечностей. Позитивний правопорядок часто-гу-

сто відповідає моральним поглядам панівної групи 

чи верстви певної частини населення, але водночас 

може суперечити моральним поглядам іншої групи 

населення. Те, що з моральної точки зору є добром, 

а що – злом, що морально виправдано, а що не ви-

правдано, увесь час змінюється, і правовий суспіль-

ний порядок теж піддається змінам.  

Зрозуміло, що беконівська етика створена в 

дусі нової філософії XVII – XVIII століть. Її осно-

вою виступає знання людей, яке досягається за-

вдяки досвіду та методу індукції. При цьому філо-

соф розглядає етику з точки зору фізики, тобто мо-

ральні норми часто асоціюються із фізичними 

законами. 

Політику Ф. Бекон визначає як етику, спрямо-

ваною на вдосконалення суспільного життя. Однак, 

якщо етику можна розглядати по відношенню як до 

одного індивіда, так і до групи людей, людства в ці-

лому, то політика завжди спрямована на досяг-

нення загальносуспільних цілей. В той же час за-

вдання політики є легше по відношенню до етики, 

так як спрямувати групу людей зажди легше, аніж 

окремого індивіда. В основі етики стоїть доброчин-

ність, в основі політики – мудрість.  

Відзначимо, що Бекон дивився на політику не 

очима вченого, філософа, а очима людини чи суспі-

льного діяча, які розуміють політику як мистецтво, 

яке змінюється в залежності від обставин. Суспі-

льно-політичні ідеї Ф. Бекона були використані фі-

лософами, соціологами, політологами для подаль-

ших досліджень.  

Висновки. Основою філософських поглядів 

Нового часу  були знання, досвід, розум, експе-

римент, досвід в усіх сферах людського життя. 

Сила розуму була основою раціонального сприй-

няття дійсності, створення нових концептів моралі, 

влади, правових норм. Ф. Бекон, який впродовж до-

вгого часу займав певні державні посади, впливав 

на ухвалення законів, створював нові політичні до-

ктрини, намагався розробити таку суспільну мо-

дель, яка б ідеально підходила для тогочасного бу-

ржуазного суспільства. А тому беконівська “кри-

тично-реалістична соціальна утопія” – це модель 

гармонійного ідеального суспільства, побудова-

ного на засадах приватної власності та поділу праці.  

Важливу роль при створенні ідеального суспі-

льства, нових політичних норм відіграє мораль, яка 

повинна мати практичне втілення та відповідати за-

питам суспільства. 
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Постановка проблеми. Про важливу роль 

словниково-довідникових джерел у формуванні ку-

льтурної та інтелектуальної спадщини певного на-

роду свідчить зацікавленість людства лексикогра-

фічною наукою. Вивчення лексикографії сягає дав-

ніх часів: від найперших лексикографічних 

пам’яток кінця ХVІ століття – «Лексисъ, Сирѣчь ре-

ченія, Въкратцѣ събранъны и из словенскаго языка 

на простый рускій діалектъ истолъкованы», «Гра-

мматика словенска» Лаврентія Зизанія, що стали 

взірцями для подальших лексикографічних праць: 

«Лексиконъ славенорωсскій и именъ тлъкованіє» 

Памва Беринди, «Лексиконъ латинскій» Єпіфанія 

Славинецького, «Словарь малороссійскаго 

нарѣчія» Олександра Павловського тощо. Давня та 

сучасна лексикографія мають спільну мету та за-

вдання, основними з яких є пояснення незрозумі-

лих слів, розробка теоретичних і практичних засад 

утворення словників та укладання словниково-до-

відникової літератури. Основною відмінною рисою 

давньої від сучасної лексикографії є «синтез філо-

логії та культури в широкому розумінні цього 

слова» [1, 21]. 

Аналіз актуальних досліджень. Основні за-

вдання та проблеми лексикографії здавна були в 

полі зору науковців, про що свідчать ґрунтовні 

праці Ю. Д. Апресяна, В. В. Виноградова, Б. Ю. Го-

родецького, Б. Д. Грінченка, О. М. Демської-Куль-

чинської, Є. А. Карпіловської, В. В. Морковкіна, 

В. В. Німчука, Л. С. Паламарчука, М. М. Пещак, 

В. Піотровського, О. О. Тараненка, В. А. Широкова, 

Л. В. Щерби тощо. Сьогодні мовознавці наголошу-

ють на важливості реформування вітчизняної тео-

ретичної й навчальної лексикографії, створенні 

словників нового типу. Крім того, на часі релеван-

тне вивчення адресної спрямованості лексикографі-

чної продукції: для широкого кола користувачів, 

учнів, учителів, студентів, літературних редакторів 

і філологів, для тих, хто вивчає українську мову як 

рідну чи іноземну тощо (В. О. Балог, Я. В. Галас, 

А. П.Загнітко, О. В. Кровицька, Т. Ю. Кульчицька, 

Л. М. Полюга, О. О. Семеног, О. А. Стишов, 

Л. В. Струганець, В. В. Шляхова).  

Мета запропонованої розвідки полягає в ана-

лізі стану лексикографічної науки, характеристиці 

комп’ютерної та корпусної лексикографії, елект-

ронних словників і корпусів текстів українського та 

світового масштабу.  

Виклад основного матеріалу. В українському 

мовознавстві лексикографію традиційно тлумачать 


