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Vavjenchuk S. У. Activity of Plenipotentiary of Supreme Soviet of Ukraine on 
human rights in the system of defence and guard of constitutionallabour rights 
for workers. Article. 

The article is devoted determination of legal nature and features of activity 
of Plenipotentiary of Supreme Soviet of Ukraine on human r.ights in the system 
of defence and guard of constitutionallabour rights for workers. Based on that 
this public organ is acknowledged to assist defence, a11d, is false legal defense. 
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ВЧЕНЬ ПРО ІСТИНУ 
ВФШОСОФІЇ 

У статті досліджуються різні філософські концсПІlіЇ пояснення такої 
•• ••• • • 

вюкливо1 категори як Істина , аналІзуються погляди вчених щодо сут-
• 

ностІ даного поняття. 

Ключові слова: пізнання істини, об'єктивна істина , дійсність 

У всі роки у світовій та вітчизняній філософській науці точиться дис

кусія шодо розуміння істини. Ця дискусія екстраполюється і на галузеві 
• • 

правов1 науки, в яких дана категорІя має досить важливе принципове 

значення. Зокрема, в науці кримінального процесу з'ясування сутнос

ті істини є необхідним для виріІпення питання щодо розуміння цілей, 

змісту, суб'єктів як кримінально-лроцесуал~но]· діяльності загапом, так 

і кримінально-проuесуальноrо доказування зокрема. Для того, щоб 

з'ясувати ці питання вважаємо необхіпно проаналізувати історичний 

розв..-.ток вчень про істину у філософії та ]х вплив на розуміння сутності 

цього понятrя в науці кримінального процесу. Саме цими обставинами 

пояснюється необхідність написан,ня цієї статті, їі логіка та зміст. 

Вчення про істину є одним із самих давніх у філософії. Воно розро

блялось з часів античної філософії і nродовжує активно досліджуватися 

в наш час. Ще в давні часи в залежиості від МО)КJІИВості пізнання або не 
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пізна~я (?бмеженості пізнання) істини виникли дві діаметрально nро
~ежш ~шософські течії. Агностики (Протагор, Гераюrіт, Кант, Юм та 
ш.) повmстю чи частково відкидали можJrивість адекватного тодськоrо 
уявлення про факти, явища та процеси. Інші мислителі (Платон, Арісто
тель, Декарт, Гегель, Маркс та ін.) вважали це під силу людському розуму. 

Однак, серед прихильників можливого пізнання істини не сктrалося 
єдиного лідходу (єдиної концеnції) щодо розуміння її сутності. 

Домінуючою в теорії пізнаШІЯ (гносеології), першою і найпрості
~ою визнається класична концеІЩія пізнання ісrnни 1. Згідно 3 нею 

Істина розглядається як відповідність думок дійсності. Основополож
ним постулатом даної теорії є переконання в тому, що дійсність може 
бути nізнана, вілтворена в системі знань. Її родонача.Jrьниками були 
~атон та Арістотель. Так, П.аатон наступним чином характеризував 
1ст:-rну: <<Той, хто говорить про речі так, як вони є, rоворить істину, 
тои же, хто rоворить про них інакше, бреше ... >> ~ 1, с. 417]. Арістотель 
висловлював подібну думку: <<говорити про суще, що його нема або про 
н~-суще, що воно є, значить говорити неправду; а говорити, що суще 

є 1 не-сушене є, значить говорити істинне>> [2, с. 141]. <<У власне ло-
гічному nлані, пише Х.А. Весель, суть uього поняття за.ключаєть-
ся в наступному: поза людською свідомістю і незалежно від неї існує 

о?'єктивна реальність, яка відображається у свjдомості людини через 
вщчутг~, уя~лення,. поняття, судження, теорії і т.n.; це відображення 
м:оже вшповщати дІЙсності (бути адекватним дійсності) або не вЩпо
вщати (буrи неадекватним дійсності)>> [З, с. 56]. 
.... В наш час одним з прихильників цієї теорії є філософ Б. Расел. На 
иого погляд, хоча істина і не істина (неправда, брехня) властивості 
переконання, однак вони в певному смислі є зовнішнL.\1и властивос

тя~и, ос~ь~ умовою істинності переконання є дещо незалежне від 
св~ом~ст1 в цшому, але яке залежить лише від об'єктів переконання. 
Свщомtсть не творить істини чи брехні, вона створює думки. Істинни
~ш ж ц~ думки робить певний факт, і цей факт ніяк не залежить від еві
ломостІ того, хто думає [4, с. 245]. 

Дана концепuія була піддана фунrовній критиці британського фі
лософа П.Ф. Стросона в його дискусії з Дж. Л. Остіном:Він вважав 

. . ' 
що ця теор~ Істини включає два положення: а) факти є реальними 
сутностями, tснуючими до і після незалежно від висловлювань, щодо 

них; б) висловлювання про факти є істинними або неістинними в тій 

1 В західній _Ф~ософській літературі класична концепція ісmнп фіrурує як ко-
респоІщентська теорІЯ Істини або теорія відповідності. 
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мірі, в якій вони відtrовідають фактам. Однак ця концепція є невірною, 

оскільки, на лумку П. Ф. Стросо на, ніхто і ніколи немає доступу до фак

тів в чистому вигляді. Єдиний спосіб отримати знання про факти це 
• 

створення висловлювань про них. Єдине, що ми можемо мати, це ви-

словлювання про факти: напrі власні чи інших суб'єктів. Отже, єдине 

що нам під силу, це порівняти одне вислоВJповання про факти з ін

птими висловлюваннями про ці ж факти [5, с. 9, 10]. 
У вjтчизняному кримінальному судочинстві класична концепція іс

тини до останнього часу вважалася єдино правильною. Серед процесу

алістів друrої половини ХХ століття склалася думка, що в теорії доказів 

в більшості випадків цілком достатньо класичного, тобто самого про

стого розуміння істини. Таке розуміння істини знайшло підтримку в 

рамках домінуючої в той час :ідеолоrії марксизму-ленінізму щодо пояс

нення будь-яких явитц, процесів, дій тощо з точки зору діалектичного 

матеріалізму. На базі цього була сформована радянська теорія доказів із 

вченням про об'єктивну істину в своїй основі І. 

Однак, при всій традиційності і поширеності даного підходу у ві-
. ... 

тчизняному правознавствt, иого не можна розглядати як єдино пра-

вильний. Теорія пізнання визначає декілька п.ідходів щодо розуміння 

істини. Розглянемо їх докладніше. 

Когерентна концепція істини. Прихильники ціє1 конuепці12 вва

жають, що істиною є не відповідність судження зовніпrній рса.JІьності 

(шо передбачає класична теорія істини), а те, чи погоджується воно з 
• • 
tншими висловлюваннями, судженнями, тверД)кеннями, якt входять в 

систему, до якої дане судження теж належить. Джерелами цієї теорії по-
• • • • • V • • 

СЛ)')І<ИЛИ труднощІ встановлення вшповшност1 знань д1исност11 крите-
• • •• • • • • 

р1ю цtєІ вtдповtдностt, з якими стикнулася класична теорtя. 

Існують два основних варіанти когерентної концепції істини. Один 
• • 

з них вводить нове поняття Істини як когерентностІ знань, що пропо-
• • • • • 

нується замtсть поnереднього поняття Істини як ВІдnовtдносn знань 

дійсності. Другий варіант, хоча і зберігає класичну трактовку істини, 

разом з тим стверджує, що відповідність знань дійсності може буrи 
• • • • 

встановлено ТІльки через когерентнtсть, яка виступає критер1єм Істини 

[6, с. 22]. 

1 Вчення про об'єктивну істину в юридичних науках традиційно сприймається 

як об'єТ<ТИ13на (вірна) відповідність юрпдичнQ1. теоріl, юридичноrо знання nравовій дій-
• 

CHOCTl. 

2 Одним з основоположників цієї концепції вважається І.Кант. u підтримували 
також Спіноза. Лейбніu, Ф.Х. Бредлі, О. Нейрат та ін. 
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Когерснrnа концепція істини негативно сприймалася радянською 

наукою через протиріччя ідеям діалектичного ~fатеріалізму. Вважалося, 

що когерентну теорію істини в 11 застосуванні до емпіричних наук не 
:можна розглядати достойним суперником класичної теорії, оскільки 

вона не тільки не переборює трудноші останньої, а.і1е, навпаки, погли

блює 1·х , стикаючись в свою чергу, з проблемами, які не можуть бути 

нею вирішені [6, с. 23]. Це стосується в першучергу випадків, коли ви
магається застосування серйозних, складних логічних обрахунків. 

Однак, на наш погляд, висновок радянської науки про шкідливість 

та безперспективність когерентної конuепції істини не є обгрунтованим. 

Окремі моменти, що базуються на цій концепції знайшли своє закріплен

ня як в науuі криміна.,&ьному процесу, так і в кримінально-процесуальному 

законодавстві . В першу чергу це стосується оцінки доказів, коли при їх 

співставленні, ВИЯБЛенн:і відсугиості чи наявності суперечностей між 

ними, робиться висновок про їх достовірність чи недостовірність. 

Прагматична конuепція істини. Прихильники цієї концепuії (У. 

Джеймс, Ч.С. Пjрс та ін.) надають особливого значення практичній ак

тивності пізнаючого суб'єкта. В центрі уваги прагматизму не теоретич

на проблема природи істини, а практична проблема отримання і пере

вірки істинних ідей. Істинна ідея , на думку Ч..С. Пірса, це та, яка 

виконує свою функuію, яка працює; не істинна (невірна) ідея та, яка 

цього не робить [7, с. 12]. 
<<Прагматизм виходить з тоrо, що істина даного твердження заклю

чається в його погодженні з кінцевим критерієм писав К. Айдукевич. 

Однак цей кітщевий критерій, який розглядається прагматизмом в його 

радикальній формі є корисність даного тверджеЮІЯ для дії. Звідси й ви

значення, яке ідентифікує дане твердження з його корисністю . ... Наші 
переконання не є незалежними від натпої пр ої діяльності. Якщо 

наші переконання вrтивають на напrі діі, визначають їх напрямок, вказу

ють на засоби, які сприяють досягненню намічено1· цілі , то наші переко

нання є ісТИІПІЮ.Ш>> [8, с. 16, 17]. Прагматизм уrверджує примат волі над 
розумом, вважаючи, що задача мислеІПІЯ заключається не в досятиенні 

відповіднос1і судження дійсності, а у формуванні суб'єктив}іоrо переко

нання в необхідності вчинення тієї чи інтпої дії. Пізнання прагматизмом 

зводиться до усвідомлення власних станів суб'єкта, а прагнення до іс

тини змінюється прагненням до переконання в сво1·й правоті [9, с . 43]. 
Таким чином, прагматики розуміють істину, насамперед, як корисність. 

Ця теорія суперечить класичній та когерентній концепціям істини. 

Оскільки, нема гарантії в тому, що знання, які володіють властивістю 
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корисності, не виявляться такими, що не відnовідають дійсності або 
іншим судженням про певні факти. · 

В кримінально-процесуальному пізнанні властивість корисності 
отриманих знань є важливим як в процесуальному (для використання 
отриманої потенціально корисної доказової інформації) , соціальному 
(для попередження (профілактики) скоєння подібних злочинів в май
бутньому) , так і в політико-ідеологічному плані (формується судова 

• 

практика в кримінальних справах, а також в цmоь1у визначається кри-

мінальна і кримінально-процесуальна політика держави). 
Семантична концеnція істини не відкидає класичну концеnцію, а 

вдосконааює їі. Засновником цієї концепції був Альфред Тарський, 
який у своїй роботі , що визначила появу названої концепції відзначив, 
що головна проблема заключається в тому, щоб дати задовільне визна
чення понятrя істини, тобто таке, яке було б матеріально адекватним 

• ,. V • •• 

(чітко відповідати визначенню Істини в класичн1и концепцн, даного 

Арістотелем) і формально коректним (вказати ті засоби , від яких зале
жить формальна коректність цього визначення, тобто сформулюнати 

• 

ті слова чи поняття, які ми хочемо використати у визначеннІ поняття 

істини, а також вказати формальні правила, яким воно nовинно відnо
відати. Інакше говорячи, на~t потрібно описати фор~1а.аьну структуру 

тієї мови, в якій буде дано визначення) [10]. 
Крім тоrо , на дУ.t\1КУ А. Тарськоrо, nонятrя істини, як і поняпя ре

чення, потрібно завжди зв'язувати з певною мовою, оскільки очевид-
• • u • 

НО, ЩО ОДИН і ТОЙ же вираз, ЯКИЙ Є ІСТИННИМ речеННЯМ В ОДНІИ МОВІ, 

може виявитися неістинним (невірним) або не мати ніякого смислу в 
іншій мові. Той факт, що нас, насамnеред, цікавить поняття істини для 
речень, не виключає можливості настуnного розширення сфери засто-
сування цього nоняття на інші види об'єктів [10]. . ·· 
Що ж стосується судочинства, то воно здійснюється на основі при-

• 

родної мови, яка логіками визнається замкнутою з причини наявносn 

внутрішніх суперечностей. Виходячи з цього, основні nоложення теорії А. 
Тарського є дуже значимими для становлення специфічної галузі знань на 
стику лінгвістики, психології і права юридичної (судової) лінгвістики, 
направленої на вирішення наступних завдань: опис і вивчення особливос-

• •• 

тей правового функціонування мови; вдосконалення теорп доказування, 

яка включає в себе розробку проблем істини, доказування і доказів на 
основі мовної (речовоі) проблематики кримінально-nроцесуального nіз
нання, а також вирішення інших завдань [Див.: 11, 12] . . 

.На основі семантичної концеnції істини в ході кримінально
процесуальноrо доказування в судовому процесі у формі судоговоріння 
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сторонам11 здійснюється об.rрунтування обвинувального та виnранду 

вальноrо тез11су, застосовуються закони лоrіки в аргументації. 

Референтна концепція істини у філософському розумінні це то•J 

на коnія подій або nізнаючого суб'єкта. В теорії nрава ця канцеnвія с 

інформаційною моделлю застосування nрава, яка представляє інтелех 

туальне рішення на nідставі сnівставле.ння інформації про конкретІtі 

обставини з нормою nрава. В ХХ столітті, в nроцесі бурхливого роз ви 

тку соціальних, гуманітарних наук став відчуватися дефіцит розуміння 
• 
Істини~ як nовної вЩповідності знань і дійсності (а саме для nізианни 

людини і сусnільства). Том.у в філософії і гуманітарних науках nочало 

формуватися нове віцношення до істини, яке віддає перевагу ідеалам і 

цінност~t сусnільства в проuесі nізнання загалом, і наукового лізнан ня 
• 

зокрема'\ 1 яке у .мовно можна назвати ціннісним. 
Для юрисnруденції, яка розглядає nраво як соціальний регулятор~ 

як форму орrанізаuії сусnільства, усвідомлення власної uіннісJІО 
•• 

смисловоІ nрироди, конструктивного характеру nравового знання на-

буває особливого значення. Зміна ціннісних систем сусnільства nриІJ 

циnово впливає на зміну парадигм любої соціальної науки r 13 ~ с. 84). 
Соціальні цінності, які нормативно зафіксовані як юридичні де кл й

рації У.И правові принципи даного сусnільства, можуть бути nідставою 

nрийняття конкретних юридичних рішень і забезnечуватися всією сис 

темою юридичних засобів, в тому числі й тими, які .rvtають характер дер .. 
жавного примусу. 

Таким чином, референтна концепція істини внутріІІtньо nоrоджу 
. ' . ється 1з вченням про <<об єкт11вну Істину>> (тобто з класичною концеn1~j 

єю істини), проnонуючи тільки nри встановлені відповідності отрима 

ної інфор~tаціїдійсності враховувати цін.нісні елементи суспільства, нкі 
• V • • • 

носять соцІально-правовим 1 соцІально-nолІтичний характер. 
Підводячи пjдсумок викладеного, слід констатувати, що у філосо(l»іі' 

присутні різні nідходи до nояснення такої важливої категорії як істи 

на. Наведені вище концепції істини відnовідають різним етаnам істо

ричного розвитку філософської думки, різним тиnам мислення і соці -
• 

альним ситуацULІ\1. епох, в яких зародилися та розвивалися. Вважаємо, 

що науковцям, які цікавляться цим nитанням, необхjцно обов'язконо 
• • • 

володІти знаннями рІзноманітних наукових підходів щодо nояснеІJІІЯ 

сутності цієї категорії. В тому числі і в юрисnруденції, де окремі но 
' • V 

ложення р1зних концепu1и вже використовуються як в науці (зокрема. 

кримінальному процесі, про це ми зазначали в статті), так і знайuІJІИ 
• 

своє закрІплення в галузевому законодавстві. На наш погляд, такІІіі 

підхід є вірним і заслуrовує на подальшу розробку. 
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фии. Статья. 
В статье исследуются различнЬІе философские концепции обьясне-

.... V 

11ия такои важнои категории как истина, анаJrизируются взглядьІ уче-

НЬ!Х относительно сущности данного понятия . 
Ключевь1е слова: познание истинЬІ, обьективная истина, действи-

тельность. 
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VapnyarcbuK V. V. Historical development of studies about truth in philoso-
•• 

phy. Article. 
Different phi1osophica1 conceptions of explanation of such important cat 

egory as truth are probed in the artic.le, the looks of scientists are analysccl і 11 

relation to essence of this concept. 
Кеу words: cognition oftruth, objective truth, rea1ity. 

УДКЗ49.2 

ГальчеІІКО о. с·. 

к.ю.н .~ доценtп кафедри правознавспи~а 

СНУ ім. В.Даля, м. ЛугансмG . 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ: 
~ 

М ОДНИИ АСПЕКТ 

У статті проведено аналіз сучасних наукових поглядів, відповідни · 
міжнародно-правових актів щодо встановлення умов та способів опла

ти праці. Проаналізовані основні Конвенції МОП, присвячені регулІо

вання оплати праці , зокрема, щодо питань захисту заробітної плати . 

Визначено, що окремі норми мі){mародного та європейського права 1-t~ 

враховані національним законодавством. Розроблено конкретні про

позиції до Закону України <<Про оплату праці>> та Кодексу законів про 

праuю України . 

· Ключові слова: оплата праці, мінімальна заробітна плата, 
• • 

мІЖНародно-правове регулювання оплати пращ, стандарти оплати пра-
• • • 

цt , дискримtнацtя. 
• 

На сьогоднішній день стабільність у взаємовідносинах між nраців

никами і роботодавиями досягається за допомогою правового регулю

вання оплати праці. Ue питання є досить актуальним , так як в умовах 
• • 

ринкових ВІдносин, основним сти~rулюючи~f компонентом працІвни-

ків є праrnення до забезпечення rараІ-rтованої оплати своєї праці. При 
• • • • • • • • • 

цьому m юльюсн1, НІ ЯКІСНІ показники пpant не враховуються, домtну<· 

прагнення мати спокійну роботу з невеликим, але гара}{тованим заро

бітком, ніж інтенсивну роботу з високою оплатою. 

Дослідженню різних аспектів правового регулювання оплати пра-
• •• • • • ut в умовах ринковоt економtки присвяqено велику кІлькІсть наукових 

праць. Серед вчених, які займались аналізо:м і розробкою uьoro nитан-

• 
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