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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Як відомо, рабство завжди було 

однією із традиційно-історичних форм експлуатації, способом використання 

людського ресурсу, поруч із кріпацтвом та найманою працею. Попри те, що 

сучасне суспільство виділяє свої пріоритети та систему стандартів, які жодним 

чином не співпадають з означеним феноменом, а також втрату рабством 

легітимного характеру, воно є реально існуючим як в економічному так і в 

екзистенціальному сенсах.   
На відміну від античного розуміння рабства, за якого раб постає 

власністю господаря, його сучасний зміст окреслений набагато ширшим 

спектром фактичного поневолення людини людиною, капіталом, віртуальним 

простором тощо. Іншими словами, у сучасному суспільстві рабство 

характеризується економічним примусом до роботи, створенням штучного 

попиту на псевдо-потрібні товари, втягненням до фінансово-банківської 

системи, за допомогою якої потрапляють до кредитної кабали тощо.  
У багатьох дослідницьких працях наголошено, що постсучасна 

“постекономічна” система тяжіє над суб’єктом виробничого процесу у такий 

спосіб, що справляється враження про її повне панування над ним. По суті 

сучасна людина перетворюється на її “раба” у всіх можливих сенсах – від форм 

трудової діяльності до дозвілля. Розуміння ж свободи у сучасному світі для 

багатьох зводиться до простого задоволення матеріальних потреб. 
Втім, за умов постіндустріальної виробничої системи, людина потрапляє 

у стан специфічного рабства. Науковці наголошують, що і по сьогодення 

суспільство не позбулося економічних проявів рабства у тому сенсі, що 

“сучасних рабів” можна придбати та продати, розпоряджатися їхнім життям та 

продуктивністю як завгодно. Це зумовлено, насамперед, проблемним ринком 

праці, який характеризується системою мінімальних заохочень. Більше того, на 

сьогодні феномен рабства має не лише економічне, а й глибоко психологічне 

підґрунтя у тому розумінні, що усталена система виробництва-споживання 

прагне тотальної влади над свідомістю її носіїв. До того ж, у 

постіндустріальному суспільстві рабство набуває надособистісного або 

надперсонального характеру, коли людина перетворюється радше на раба 

“споживання”, аніж на раба “виробництва”, має неусвідомлений характер і є 

доволі різноплановим за своїм змістом. 
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена також відсутністю у 

вітчизняному науковому просторі соціально-філософського аналізу рабства з 

позиції дослідження його суспільно-історичних форм, змісту та особливостей 

прояву.  
Ступінь розробленості теми дослідження. Науково-дослідницька база за 

темою дисертаційної роботи має міждисциплінарний характер, охоплює значне 

коло соціогуманітарних досліджень, базується на врахуванні численного 

наукового доробку авторів, у таких галузях як соціальна філософія, філософія 

історії, історія, соціологія, правознавство тощо. 



2 
 

 

Концептуальні засади філософії рабства сформувалися ще в працях 

античних мислителів, таких як Платон та Арістотель. Давньогрецькі філософи 

осмислювали рабство як необхідний атрибут тогочасних виробничих відносин, 

цілком природнє явище, яке не викликає жодних сумнівів щодо своєї 

легітимності. Середньовічна філософська думка обертається навколо 

екзистенціального змісту рабства, зокрема такі її відомі постаті як Аврелій 

Августин та Фома Аквінській  акцентують увагу на понятті духовного рабства. 

Натомість представники епохи Відродження (Еразм Роттердамський, Мартін 

Лютер та інші) розглядають питання рабства через призму проблеми свободи.  
Аналіз проблеми рабства з боку представників філософії Нового часу та 

німецької класичної філософії пов'язаний із його соціально-економічним 

змістом. Ґрунтовної розробки поняття рабства набуде в працях Томаса Гоббса, 

Джона Локка та Георга Вільгельма Фрідріха Гегеля. 
Своєрідну метафізику рабства запропонує Ф.Ніцше, за яким рабство 

складає сутнісну основу відповідного йому антропологічного типу – раба за 

природою, атрибутивною характеристикою якого є слабкість волі та 

покірливість. 
На особливу увагу заслуговують екзистенціальні та психоаналітичні 

інтерпретації рабства, представлені широким колом сучасних філософів. Так, 

Еріх Фромм аналізує рабство під кутом свідомого вибору людиною означеної 

форми залежності, опосередкованою її невгамовним бажанням “речей”, коли 

принцип “мати” домінує над принципом “бути”. Натомість Жан-Поль Сартр 

відтіняє екзистенціально-особистісний аспект проблеми, визначаючи рабство 

як усвідомлено обрану модель відносин в системі “панування-підкорення”, 
враховуючи ірраціональний аспект. 

Неабиякої розробки проблема рабства набуде в працях представників 

франкфуртської школи та французького постмодернізму. Наприклад, один із 

розробників соціальної критичної теорії Герберт Маркузе питання рабства 

пов’язує із феноменом дегуманізації високорозвиненої індустріальної 

цивілізації, зауважуючи на принциповому перетворенні змісту рабства в 

сучасному суспільстві. Маркузе наголошує на поневоленні сучасної людини  

світом штучно створених об’єктів, до чого є дотичним впроваджене ним 

поняття “уречевленої свідомості”: “раб людей” стає “рабом речей”. 
Найкритичніший підхід до проблеми рабства в реаліях постсучасного 

суспільства був запропонований філософами-постмодерністами, а саме 

Ж.Бодріяром, Ж.Дельозом та Ф.Гваттарі та багатьма іншими. Абстрагуючись 

від розуміння рабства як суспільно-історичного явища чи структурного 

елементу в системі рабовласницького суспільства, постмодерністи 

послуговуються цим поняттям як своєрідною метафорою для позначення та 

критики найвищої стадії розвитку капіталістичного суспільства. Постсучасному 

суспільству притаманне таке  рабство, яке символізує безпрецедентне 

поневолення у сенсі залучення усього суспільного загалу до виробничої 

системи, враховуючи систему обміну та споживання. 
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Особливого теоретичного наголосу тематика рабства набуває у 

вітчизняній науковій літературі, де рабство розглядається в різних його 

аспектах, з перевагою соціологічного та правознавчого. Йдеться про ідейний 

доробок таких вчених як – Е.Вінгловська, В.Глушков, В.Голіна, А.Грушова, 
Н.Гуторова, Д.Казначеєв,  В.Калуга, М.Козловець, Г.Кохан, А.Мацко, 

Ю.Нагачевська, А.Нєбитов,  Н.Плахотлюк,  А.Орлеан, Ю.Римаренко,   Г.Чумак 
та інших. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертація виконана в межах комплексної наукової програми Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Модернізація суспільного 

розвитку України в умовах світових процесів глобалізації», науково-дослідної 

теми філософського факультету №  11БФ041 - 01 «Філософсько-світоглядні та 

політологічні аспекти гуманітарного розвитку сучасного суспільства», а також 

у межах науково-дослідницької проблематики кафедри філософії гуманітарних 

наук. 
Метою дослідження є концептуалізація суспільно-історичних форм 

рабства та визначення їх змісту. 
Постановка мети зумовила необхідність вирішення таких дослідницьких 

завдань: 
-    виокремити основні підходи до рабства у соціогуманітарних науках; 
-    окреслити специфіку філософського розуміння феномену рабства; 
-  визначити ступінь розробки проблеми рабства в колі вітчизняних 

дослідників; 
-    означити суспільно-історичні форми рабства; 
- охарактеризувати рабство в умовах сучасних та постсучасних 

суспільств; 
-    визначити елементи постіндустріалізму в сучасній Україні; 
-    проаналізувати практики рабства в реаліях українського суспільства. 
Об’єкт дослідження є рабство як суспільно-історичний феномен. 
Предмет дослідження: суспільно-історичні форми рабства, їх зміст та 

особливості прояву. 
Методи дослідження. Методи дослідження зумовлені специфікою даної 

дослідницької роботи, потребами комплексного і міждисциплінарного аналізу 

теми. Методологічною основою дисертаційного дослідження є загальнонаукові 

та філософські підходи, використання яких дозволило забезпечити 

обґрунтованість і достовірність результатів наукового пошуку.  
Враховуючи особливості мети, поставлених дослідницьких задач та 

предмету дослідження, застосовувались принцип об’єктивності, аналіз, синтез, 
узагальнення та компаративний підхід. Разом з тим методологічною основою 

дослідження постали філософські методи, такі як феноменологія та діалектика.  
Компаративістський метод дозволив здійснити порівняльний аналіз 

джерельної бази, відтак зорієнтуватися щодо стану розробки тематики рабства 

у сфері соціо-гуманітарного знання, а також відтінити специфіку філософського 

розуміння досліджуваного предмету. Феноменологія уможливила визначення 
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рабства як потужної (економічної, духовної, віртуальної) залежності індивіда 

чи частини соціуму, що мінімалізує можливість свободи вибору, аж впритул до 

її повного заперечення. Діалектика сприяла висвітленню еволюційної природи 

феномену рабства, зокрема виокремленню його історичних форм 

(модальностей), зумовлених відповідними їм суспільно-виробничими 

відносинами. 
Наукова новизна дисертаційного дослідження. У дисертаційному 

дослідженні здійснений соціально-філософський аналіз феномену рабства та 

виокремлено його суспільно-історичні форми. Наукова новизна дисертаційного 

дослідження розкривається у таких теоретичних положеннях, які виносяться на 

захист: 
 
Вперше: 
- здійснено порівняльний аналіз підходів до проблеми рабства у різних 

соціогуманітарних науках, зокрема в історії, соціології, правознавстві тощо, та 

виявлено, що переважна більшість досліджень обертається навколо його 

розуміння як соціально-економічної категорії; найдавнішого типу соціально-
економічної нерівності (стратифікації) та суспільної залежності, зумовлених 

відповідними їм виробничими відносинами; як інституціалізовану чи, навпаки, 

не інституціалізовану модель соціальних відносин, спричинену примусом до 

праці; 
 - з’ясовано, що у процесі суспільно-історичного поступу рабство 

актуалізується у кількох основних формах, а саме як класичне (традиційне) 

рабство у сенсі соціально-економічного інституту чи інституціональної 

залежності, інкорпорованої у соціальну структуру суспільства; некласичне 

(сучасне) –  як така модель соціально-економічної залежності, основу якої 

складає нелегітимна експлуатація людського ресурсу; постнекласичне 

(постіндустріальне) рабство, яке пов’язують із свідомо чи несвідомо обраною 

екзистенціальною залежністю людини від “благ” та технологій 

постіндустріальної цивілізації;  
- наголошено, що практики рабства притаманні й українським суспільним 

реаліям, до яких дотичні усі різновиди залежності, зумовлені, насамперед,  

економічними чинниками, враховуючи техногенно-інформаційний розвиток 
постсучасного виробництва.  

 
Уточнено: 
- що поняття “постнекласичне рабство” має переважно метафоричний 

смисл, разом із тим його зміст передбачає диференціацію на кілька видів,  серед 

яких переважають “кредитно-боргова” та “інформаційно-віртуальна” практики 

залежності, опосередковані потужним зростанням консуматорних мотивацій. 
 
Набуло подальшого розвитку: 
- що суспільно-історична інкорпорованість рабства  в античну соціальну 

структуру знайшла своє теоретично-концептуальне обґрунтування у 
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філософських творах тих часів, зокрема у соціально-філософських працях 

Платона та Арістотеля.  Натомість у філософській думці Середньовіччя вперше 

сформується ідея “духовного рабства”, яка набуде подальшої розробки в 

екзистенціалізмі. Вагомий внесок у дослідження проблеми рабства на тлі 

розгортання критичної теорії належить представникам марксистської філософії, 

франкфуртської школи та французького постмодернізму; 
- розуміння рабства як історично усталеної моделі соціальних відносин 

(поведінки), пов’язаної із перетворенням людини на засіб виробництва та 

отримання прибутку, опосередкованого застосуванням різних технологій, 

зокрема сучасних механізмів обмеження людської свободи (права) та 

моделювання штучних потреб. 
Теоретичне і практичне значення дисертаційного дослідження 

визначається, насамперед, новизною і сукупністю положень, що виносяться на 

захист. Використані в роботі підходи та одержані з їх допомогою теоретичні 

положення можуть складати методологічну базу для подальшої розробки 

проблем, що пов’язані із  феноменом рабства. Основні ідеї та  висновки 

дисертації можуть бути використані в науково-дослідній роботі та в 

педагогічній практиці. Йдеться насамперед, про підготовку лекційних курсів та 

семінарських занять з соціальної філософії та  філософії, а також при написанні 

відповідних розділів підручників, навчальних посібників, курсових та 

дипломних робіт, енциклопедичних і довідкових видань. 
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою 

роботою автора. Висновки, положення наукової новизни одержані автором 

самостійно. 
Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

обговорювались на науково-теоретичних семінарах кафедри філософії 

гуманітарних наук філософського факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, а також були оприлюднені у доповідях на 

щорічних міжнародних наукових конференціях: Міжнародна наукова 

конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Ломоносов - 2014» (м. 

Москва, 7-11 квітня, 2014), Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2014» (м. Київ, 15-16 квітня, 2014), Міжнародна 

наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2015» (м. Київ, 

21-22 квітня, 2015), Міжнародна науково-практична конференція «Наукова 

дискусія: питання соціології, політології, філософії та історії» (м. Одеса, 22-23 
травня, 2015), ІV Всеукраїнська науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-
Подільський, 25 травня 2015), Міжнародна наукова конференція «Дні науки 

філософського факультету – 2016» (м. Київ, 20-21 квітня, 2016). 
Публікації. Основні положення і результати дисертаційного дослідження 

викладено у 12 публікаціях – 6 статтях у наукових фахових виданнях України, з 

них 1 стаття у наукових фахових виданнях України, які включені до 

міжнародних наукометричних баз, 1 – в іноземному фаховому виданні; 6 тезах 
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наукових доповідей, опублікованих у збірках матеріалів конференцій, в тому 

числі й закордонних. 
Структура та обсяг дисертації. Структура роботи обумовлена 

специфікою предмету дослідження, логікою розкриття проблеми, а також 

метою і завданнями дисертаційної роботи. Дисертаційна робота складається із 

вступу, трьох розділів кожен з яких має підрозділи, висновків, списку 

використаних джерел та літератури. Загальний обсяг роботи становить 193 

сторінки, основна частина 177 сторінок. Список використаних джерел і 

літератури нараховує 171 найменування, обсягом 16 сторінок. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

          У  вступі  обґрунтовується актуальність теми дисертації, зазначається її 

зв'язок з науковими програмами, планами, темами, аналізується джерельна база 

та ступінь наукової розробленості досліджуваної проблеми, визначаються мета, 

завдання, об’єкт, предмет дисертаційної роботи, методи дослідження, 

формулюються положення наукової новизни одержаних результатів та їх 

теоретичне й практичне значення, які відображаються в апробаціях, публікаціях 

результатів наукового пошуку, а також структура дисертації. 
          У першому розділі «Теоретико-методологічні засади дослідження 

рабства»  розглянуто та проаналізовано стан джерел та ступінь наукового 

опрацювання історії вивчення рабства; викладено найважливіші здобутки 

українських та зарубіжних науковців; розглянуто основні підходи, методи та 

концепції дослідження феномена рабства від античності і до сьогодні; з’ясовано 
розуміння рабства в історії, соціології, юридичній науці та філософії. 
          У підрозділі 1.1. «Поняття рабства в соціогуманітарних науках» - 
з’ясовано, що феномен рабства привертає до себе увагу дослідників із різних 

галузей наук, в першу чергу історії, права, соціології. 
          За визначенням істориків рабством є історично перша та найбільш груба 

форма експлуатації, де раб поруч із знаряддям виробництва є власністю свого 

господаря, тобто рабовласника. Особливу увагу дослідники рабства приділяють 

патріархальній та класичній його формам. Історики стверджують, що рабство 

зародилося під час первісно-суспільних відносин і було однією із найперших 

форм суспільної залежності. Рабство відпочатково мало патріархальний 

характер, і було поширене практично скрізь. Отже, з точки зору історичної 

науки, рабством є форма експлуатації, яка базується на рабовласниках та рабах 
як засобах виробництва. 

Наголошено, що на сьогоднішній день проблема рабства найбільш 

активно розглядається у правознавчій літературі та, в переважній більшості, у 
контексті торгівлі людьми як однієї із поширених практик рабства. Хоча багато 

дослідників намагаються відмежувати поняття рабства від понять торгівлі 

людьми, торгівлі жінками та торгівлі дітьми, більшість із них асоціюють 

сучасне рабство із торгівлею людьми. З юридичної точки зору рабство – це 

найдавніший з правових інститутів, який являє собою право власності, як 
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приватної особи, так і держави чи спільноти. В соціологічних дослідженнях 
рабство визначено як різновид соціальної стратифікації, відтак як форму 
соціальної нерівності. Разом із тим, переважна більшість соціологів вбачають 

його суть в незаконній експлуатації людського ресурсу на прикладах  примусу 
до праці, боргової кабали, примусового шлюбу тощо, у зв’язку із чим вони 

послуговуються таким поняттям як “сучасне рабство”.  
У підрозділі 1.2. «Рабство в контексті європейського філософського 

доробку» розглядається питання рабства під кутом філософського осмислення 

даного феномену. З’ясовано, що в античній філософії воно не викликало 

жодних сумнівів щодо своєї природності (Платон, Арістотель). У Середньовіччі 

вперше в історії філософської думки оформлюється ідея духовного рабства 

(Аврелій Августин, Фома Аквінський). У Відродженні проблема рабства 

набуває  морально-етичного забарвлення (Еразм Роттердамський, Мартін 

Лютер). Тоді як філософи Нового часу акцентують увагу на соціально-
економічних засадах рабства (Томас Гоббс, Джон Локк) . 

Разом із тим, виявлено, що аналіз рабства, представлений філософською 

думкою другої половини ХХ століття характеризується перевагою 

екзистенціонально-психологічного (духовного) контексту цього феномену над 

економічним його виміром. 
Зазначено, що представники французького постмодернізму схильні 

перебільшувати закабалення людини сучасною системою виробничих відносин, 
у зв’язку із чим поняття рабства, на їх думку, є найбільш доречною метафорою 

постсучасності як такої. 
У підрозділі 1.3. «Стан розробки проблеми рабства в колі 

вітчизняних дослідників» розглядається сучасний стан розробки проблеми 

рабства вітчизняними дослідниками. Як показав аналіз проблеми рабства у 

вітчизняній філософській думці, її комплексний аналіз залишається поза 
межами теоретичного інтересу багатьох українських науковців. Однак, в 

українській науковій літературі питання рабства представлено в різних 

аспектах, а саме в соціологічному, юридичному та історичному (В.Глушкова, 
Г.Кохан, А.Орлеан, Н.Плахотлюк). Більшість науковців розглядає питання, 
присвячені боротьбі із рабством на міжнародному рівні, серед яких основною 

проблемою є торгівля жінками та дітьми. Поряд із тим, значна кількість 

вітчизняних дослідників проблеми рабства акцентують увагу на правовому 

аспекті проблеми,  а саме, послуговуючись поняттям сучасного рабства, вони 

його асоціюють насамперед із практиками  торгівлі людьми з метою їх 

подальшої як виробничої, так і сексуальної експлуатації, задля отримання 

максимального прибутку, що досить часто передбачає примус-використання 

неповнолітніх. 
У другому розділі «Історичні форми рабства» розглядається рабство у 

його основних суспільно-історичних трансформаціях. 
Підрозділ 2.1. «Інституціональний зміст класичного рабства» 

присвячений аналізу соціально-економічної ґенези рабства. Наголошено, що 

рабство було найдавнішою формою експлуатації людського ресурсу, 
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притаманною рабовласницькому суспільству як такому. Класичне рабство є 

зумовленим рабовласницькою системою виробничих відносин соціально-
економічний інститутом, природа та зміст якого є найбільш дослідженим. Воно 

базується на абсолютній залежності суб’єкту виробничого процесу (раба) від 

рабовласника, відтак є формою абсолютної власності, редукованої до 
одухотвореного “знаряддя виробництва”.  

Виокремленні основні джерела рабів для класичного рабства, серед них: 
війна, яка супроводжувалася полоном воїнів супротивника та викрадення 

людей, які проживали на його території. Зі зміцненням інституту рабства до 

даних джерел додались і такі: народжена дитина раба автоматично ставала 

власністю господаря, статус раба міг бути покаранням за декотрі злочини, 

боржник який не мав змоги сплатити борг, ставав рабом кредитора тощо. 
Поруч із рабством наступною історичною формою інституалізації 

соціально-економічної виступало кріпацтво. І хоча згодом було суттєво змінено 

законодавчу базу з метою викорінення та делегітимізації такого явища, де-
факто кріпацтво існували ще тривалий час, і звільнення від нього вимагало 

виконання низки умов. З’ясовано, що кріпаки, на відміну від рабів, були вже 

суб’єктами, а не об’єктами  відносин земельної власності. Попри те, що земля 

перебувала у власності феодалів, кріпаки  мали право користуватися нею, за 

умови виконання передбаченої феодалом кількості робіт та сплати оброку чи 
земельної ренти. 

Підрозділ 2.2. «Особливості рабства в сучасних суспільних реаліях» 
присвячений дослідженню рабства в сучасних суспільствах. Зазначено, що 

наприкінці ХХ ст. укорінюється думка про принципове набуття рабством інших 

форм існування та змісту.  
З’ясовано, що для багатьох сучасних суспільств, зокрема суспільств 

перехідного типу головним чином характерне економічне рабство, яке доцільно 

визначати як некласичне, що пояснюється їх колоніальним минулим. 
Наголошено, що значний відсоток суб’єктів, які залучені до так названого 

сучасного рабства складають діти, адже вони не здатні усвідомити ризик та 

відстояти власну позицію, є найбільш вразливими, а потрапивши в неволю - не 

в змозі уникнути експлуататорських відносин. Підкреслено, що проблема 
сучасного рабства, тобто некласичного у таких суспільствах безпосередньо 

пов’язана із констатованою багатьма дослідниками ескалацією агресії у 

взаєминах між людьми та несприятливими економічними умовами праці.  
Основним проявом некласичного рабства є торгівля людьми з метою як 

трудової, так  і сексуальної їх експлуатації . 
Акцентовано, що у декотрих дослідницьких джерелах присвячених 

проблемі сучасного рабства його асоціюють насамперед із борговою кабалою, 

що є особливо актуальним за умов бурхливого розвитку банківської системи, 

кредитування та фінансового капіталізму. 
Зазначається, що оскільки юридичного права на рабовласництво в даний 

час не існує, то не існує і класичного рабовласництва як форми власності та 

способу суспільного виробництва. Втім, вірогідно, що в суспільствах, які 
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вважаються “слаборозвинутими”, заборона має лише декларований характер, 

що уможливлює появу та поширення некласичного у сенсі 

неінституціалізованого рабства. У декотрих із них, особливо в тих, де домінує 

ресурсна економіка, реальним регулятором суспільного життя постає 

неписаний закон – звичай через призму якого рабство тут нерідко знаходить 

морально-етичне виправдання. 
У підрозділі 2.3. «Постіндустріальні засади рабства 

“постнекласичного”» аналізується феномен постсучасного рабства. Зазначено, 
що в постіндустріальному суспільстві рабство розуміється не тільки в 

взаємозв’язку із експлуатацією праці та позбавленням волі, а як духовно-
психологічна залежність, опосередкована специфічними механізмами примусу 

до неї. Постнекласичне рабство є насамперед ментальним, зазвичай 

неусвідомленим поневоленням людини сучасною виробничою системою, 

пов’язане із бурхливим розвитком промислового виробництва, виробництва 

послуг та новітніх засобів комунікації тощо. Людина стає рабом “речей” 

(послуг, інформації, віртуального простору тощо) на відміну від раба “людей” 
за умови класичного або традиційного рабства. Іншими словами, 

постнекласичне рабство, яке може бути усвідомленим чи неусвідомленим, є 

принципово відмінним від попередніх форм своїм психологічно-
екзистенціальним змістом, опосередкованим застосуванням новітніх технологій 
впливу. 

Разом із тим, наголошено, що постіндустріальне суспільство не виключає 

перетворення людини на специфічну форму товару на ринку праці, 

позбавляючи її права вибору,  відтак, тут можуть співіснувати різні форми 

залежності-примусу до виробництва чи експлуатації людського ресурсу. 
У третьому розділі «Рабство та сучасне українське суспільство» 

розглядається стан сучасного українського суспільства та досліджується 

дотичність України до практик рабства.  
У підрозділі 3.1. «Постіндустріальний вимір українського 

суспільства» характеризується сучасний стан українського суспільства у 

контексті постіндустріальної “цивілізації”. Наголошується, що відповідно до 

нової значимості людини в постіндустріальному суспільстві першочергову роль 

відіграє соціальна сфера, яка формує відтворення та розвиток людського 

потенціалу, а саме сфера послуг, відпочинку та освіта. Якщо в 

постіндустріальному, інформаційному суспільстві створені сприятливі умови 

для функціонування творчої, інтелектуальної, робочої сили, то в Україні 

спостерігається, наприклад, відсутність здорової конкуренції. Зазначено, що на 

сьогоднішній день, в Україні поки що відсутній такий рівень економічного 

розвитку, який дав би змогу рухатися до економіки знань. За темпами 

впровадження новітніх інформаційних технологій Україна не відповідає 

світовим тенденціям розвитку, що пов’язано насамперед із розвитком 

інформаційної інфраструктури. Проте, спроба входження українського соціуму 

в загальноєвропейський економічний, політичний та соціальний простір 
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свідчить про наявність української молоді відповідного, насамперед творчого 

ставлення до трудових відносин. 
Українське суспільство є декотрою мірою дотичне до процесу створення 

єдиного економічного, культурного та соціального простору у світових 

масштабах, до конфліктів, пов’язаних із цим процесом, враховуючи як його 

позитивні, так і негативні тенденції.  
У підрозділі 3.2. «Практики закабалення людини у доіндустріальній 

Україні» досліджуються форми інституціонально залежності людини в 

доіндустріальній Україні. Виокремлена така форма експлуатації людської праці 

в домодерній Україні – як кріпацтво. Зазначено, що кріпацтво репрезентує таку 

модель аграрних відносин, за якої,  виробник (селянин), перебуваючи у 

власності землевласника (пана), має часткове право на володіння земельним 

господарством з обов’язковою вимогою сплати оброку. Підкреслено, що 

інститут кріпацтва у цілому сприяв виникненню та розвитку великої земельної 

власності. Зауважено, що особиста залежність від феодала була тим вища, чим 

менше правових підстав було в селянина на вільний перехід від одного 

землевласника до іншого. І чим менше можливостей мав кріпак щодо 

розпорядження своїм майном, тим жорсткіше діяла система суспільних санкцій 

для запобігання його сваволі. Якщо кріпак залишав без дозволу господаря, то 

відразу його вважали збіглим і він переслідувався чинним законодавством. Така 

форма експлуатації людського ресурсу продовжувала своє існування на 

території України до ХІХ століття.  
У підрозділі 3.3. «Прояви рабства в сучасній Україні» розглядається 

проблема рабства за умов сучасного українського суспільства. Зазначається, що 
головними практиками рабства в сучасній Україні є сексуальне рабство, 

незаконна економічна експлуатація людського ресурсу, та такі умови трудової 

діяльності, які в багатьох наукових джерелах прирівнюють до рабських.  
На жаль, сучасне українське суспільство перебуває під впливом 

негативних наслідків глобалізаційних процесів у тому розумінні, що Україна 

постає джерелом, транзитною країною та точкою призначення у розвитку 

світової “сучасної работоргівлі”. Стимулюючими чинниками у розвитку 

торгівлі людьми на теренах України є і внутрішні чинники, зокрема обмеження 

у зайнятості, досить низький рівень життя, бідність тощо. На сьогоднішній день 

в Україні відбувається боротьба як з торгівлею людьми, так і сексуальною 

експлуатацією. Відтак, в українському суспільстві в переважній кількості 

випадків домінує некласичне економічне рабство. 
Поряд із тим, йому властиві постнекласичні прояви “рабства”, пов’язані з 

культивуванням гедоністичних цінностей постіндустріальної доби,  

опосередковане непомірним прагненням до різних форм задоволення, 

витіснення виробничої етики індустріальної епохи консуматорною ідеологією 

споживання, банківсько-кредитна кабала, висока ступінь віртуальної 

залежності. Відбувається часткова еволюція українського суспільства в бік 

гедоністичної системи цінностей, аксіологічним ядром якої стають розваги, 

споживання та дозвілля. 
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ВИСНОВКИ 
Дисертаційна робота є комплексним дослідженням рабства  у контексті 

його суспільно-історичних форм та змісту. Здійснений аналіз дає можливість 

зробити наступні висновки. 
1. У процесі дослідження рабства як суспільно-історичної категорії була 

проаналізована теоретико-методологічна база з даної проблеми. 

Продемонстровано, що феномен рабства є предметом дослідження різних 

галузей наук, перш за все, історії, права, соціології тощо. Втім, у царині 

сучасних філософських наук проблема рабства залишається найменш 

досліджуваною. Так, в історичних джерелах (Дж.Інгрем та А.Валлон) рабство 

визначається як перша форма експлуатації людини людиною, де раб 

уподібнюється до знаряддя виробництва; в юридичних (В.Іващенко, Г.Кохан, 
Н.Плахотнюк) рабство кваліфікується як найдавніший з правових інститутів, 

право власності як окремої особи, так тієї чи іншої спільноти; в соціологічних - 
як один із різновидів соціальної стратифікації, відтак  соціальної нерівності. 

Більше того, переважна більшість соціологів, присвячених проблемі рабства, 

вбачають його суть в інституціалізованому пануванні. Загалом дослідження 

проблеми рабства під кутом гуманітарних наук свідчить про необхідність 

осмислення даного питання з точки зору філософії, адже розуміння історії, 

права та соціології не розкривають повноти даної проблеми.  
2. Аналіз філософських поглядів на проблему рабства засвідчує про 

сформованість різних поглядів на його природу та зміст, зокрема, в працях 

античних філософів рабство розглянуто як цілком прийнятний соціальний 

інститут, що зумовлено системою тогочасних суспільних відносин. 

Середньовічна філософська думка обертається навколо тематикою духовного 

(екзистенціального) рабства. Тоді як філософи Нового часу акцентують увагу 

на соціально-економічних засадах рабства, виступаючи із категоричним його 

засудженням, що знайде своє додаткове обґрунтування у марксизмі. Аналіз 

рабства представлений філософською думкою другої половини ХХ століття в 

його осмисленні демонструє перевагу екзистенціонально-психологічного 

контексту над економічним. Втім, переважна більшість представників 

французького постмодернізму надають концепту рабства метафорично-
символічного значення, екстраполюючи його на все постсучасне суспільство. 

3. Встановлено, що переважна кількість вітчизняних науковців сучасну 

форму рабства пов’язує із традиційними його практиками, наприклад, із 

економічною експлуатацією, зокрема із експлуатацію дитячої праці, із 

торгівлею жінками та дітьми з метою їх подальшої сексуальної експлуатації 

тощо.  
4. За античним розумінням рабство є цілком природним явищем, адже 

майже всі економічні відносини, зокрема розподіл приватної власності, 

зростання товарних зв’язків тощо, а також створення сприятливих умов для 

політичної діяльності і культурного життя основної маси громадян 

давньогрецького суспільства здійснювалося на засадах рабовласництва. 

Використання рабів в приватному та державному секторі економіки було 
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характерним саме для античного рабства, за якого раб був безправним та 

прирівнювався до речі. 
Для класичного рабства характерне позбавлення раба будь-яких прав. 

Отже, зведення його статусу до положення “речей”: всі продукти рабської праці 
автоматично ставали власністю господаря або не маючи своєї власності раб міг 

розпоряджатися  чим-небудь, лише за згодою господаря. Рабовласник визначав 

можливість та тривалість шлюбних зв’язків раба тощо. 
Поряд із тим, у процесі дисертаційного дослідження було з’ясовано, що 

поряд із класичним рабством іншою формою інституціалізації неволі з метою 

економічної експлуатації в історії суспільств постало кріпацтво -  система 

аграрних відносин, за якої,  виробник (селянин), перебуваючи у власності 

землевласника (пана), мав часткове право на володіння земельним 

господарством з обов’язковою вимогою сплати оброку. На відміну від рабства, 

інститут кріпацтва у своїх розвинених формах продемонстрував початок 

процесу формування селянства як окремого класу, опосередкованого 

можливістю ведення ними автономного господарства, що свідчило про початок 

процесу економічного, відтак соціально-політичного звільнення від стану 

абсолютної залежності від феодала. Якщо у витоків кріпацтва воно було майже 

тотожне класичному рабству, то згодом відбувається послаблення жорсткої 

залежності поневоленого класу від сваволі його фактичних власників. 
5. Наголошено, що класична форма рабства була інституціалізованим 

явищем соціально-економічного характеру, для якого характерна абсолютна 

експлуатація виробничого ресурсу. Некласична форма рабства зберігає 

характер репресивної експлуатацією, однак вона вже позбавлена легітимності, 

відтак є неінституціалізованою. Тоді як постнекласичній формі рабства 

властиве не так поневолення тіла, як “душі”, здійснюване на засадах свідомого 

чи несвідомого ціннісно-екзистенціального вибору.  
Сучасні практики некласичного, відтак модернізованого економічного 

рабства набули глобальних масштабів і стали однією із головних проблем, які 

піднімаються на міжнародному рівні, адже під експлуатацію може потрапити 

будь-хто незалежно від расової приналежності та віку. 
На сьогоднішній день прояви некласичного рабства є поширеними перш 

за все в суспільствах зі слабко розвинутою економікою та низьким рівнем 

соціальної захищеності населення, які виступають специфічними донорами для 

торгівлі людьми у світових масштабах. 
6. Зазначено, що в постіндустріальному суспільстві рабство розуміється 

не тільки в взаємозв’язку із експлуатацією праці чи позбавленням волі, а 

головним чином як ментально-психологічна залежність. Поруч із економічними 

практиками рабства (торгівля людьми, дитяча праця, боргова кабала, 

примусовий шлюб тощо), в постіндустріальному суспільстві виокремлюють 

специфічний тип залежності, який має, переважно, екзистенціальне підґрунтя і 

може визначатися як постіндустріальна заангажованість “речами”, 

віртуальними об’єктами, інформаційними технологіями тощо. Варто зазначити, 
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що між цими проявами  не існує чітких розмежувань, оскільки  усі вони 

базуються на консуматорній та гедоністичній мотиваціях.  
Однією із важливих детермінант, яка вганяє людину в постсучасне 

рабство є фінансово-кредитна система та реклама у сенсі нав’язливого образу 

споживацької поведінки. Адже відомо, що з розвитком економіки кредит стає 

поширеним проявом постіндустріального рабства, більше того, для значної 

частини населення дана форма “поневолення” є предметом першої 

необхідності. Реклама закликає до вибору товарів та послуг, що має характер 

примусу до споживання, через що людина змушена перебувати у постійній 

гонитві за новими речами, враженнями, задоволенням, що спонукають її до 

постійної праці.   
З’ясовано, що постнекласичне рабство практично унеможливлює 

здійснення вільного вибору, перетворюючи людину на раба речей та послуг, 

надаючи таким чином феномену рабства надособового характеру: з “раба 

людей” людина перетворюється на “раба речей”. Відтак, в постіндустріальному 

суспільстві рабство не втрачає своєї економічної природи, а продовжує своє 

існування у всіх можливих проявах, декотрі з яких характеризуються своєю 

латентністю.  
7. Акцентовано, що на сьогоднішній день українське суспільство 

перебуває у стані невизначеності, незважаючи на те, що відбувається 

інформатизація значної частини сфер людської діяльності. Формуються нові 

моделі інформаційного споживання та інформаційна культура. Перехід України 

до постіндустріальної стадії суспільного розвитку пов’язаний із творчою 

діяльністю людини, зростанням її культурного та освітнього рівня, 

інтелектуальної праці та людського капіталу. Україні ще потрібно формувати 

кваліфікований трудовий потенціал, який буде ефективно користуватися 

новими технологіями та буде сприймати зміни у виробництві. На відміну від 

постіндустріального суспільства, де домінантними сферами є сфера послуг та 

відпочинку, а також створені сприятливі умови для функціонування творчої, 

інтелектуальної робочої сили, в Україні спостерігається відсутність здорової 

конкуренції та такого економічного розвитку, що дозволив би говорити про 

економіку знань, що деякою мірою пов’язано із негативною тенденцією у сфері 

трудової міграції, а саме виїзд із України кваліфікованих працівників 

промисловості та науковців.  
Наголошено, що за останні декілька десятиліть українське суспільство 

поступово змінює траєкторію розвитку: зростає роль послуг та інформаційних 

технологій, які проникають у всі сфери суспільного життя. 
8. В історії доіндустріальної України найпоширенішою формою 

експлуатації людського ресурсу поставало кріпацтво, яке можна вважати більш 

легкою формою залежності на відміну від рабства, але найважчим способом 

поневолення та залежності особливо в умовах аграрного господарства. 

Панщина була основною формою виробництва. Міра панщини та міра 

залежності селян залежала від економічних та історико-політичних чинників. 
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Уся українська економіка ХІХ століття переважно базувалася на примусовій 

праці кріпаків. Селяни-кріпаки, як і раби, прирівнювалися до інвентаря.  
9. Зауважено, що прояви рабства, у сенсі таких практик, що базуються на 

максимальній експлуатації робочої сили, притаманні й сучасній Україні. Тут 

модель відносин “господар-раб” переважно має економічне підґрунтя, 

зумовлене правовою кризою  та проблемними суспільно-економічними 

обставинами. Суттєвою особливістю дотичності українського простору до 

практик рабства є так зване “жіноче питання”. Йдеться про те, що в Україні у 

відсотковому співвідношенні найбільшу кількість жертв серед залучених до 

рабства становлять саме жінки. Тому головними українськими практиками 

рабства вважають сексуальне рабство, враховуючи вивіз за кордон з метою 

подальшої сексуальної експлуатації.  
Україна продовжує страждати від рабства та работоргівлі як і більшість 

країн із низьким рівнем соціальної захищеності населення, які виступають 

країнами-донорами для торгівлі людьми з метою подальшої експлуатації. 

Заборона рабства тут має переважно декларований характер. Іншими словами, 

продовжують існувати традиційні форми рабства, які мають морально-
правовий аспект і, на жаль, значний відсоток припадає на дітей.  

10. Таким чином, у процесі дослідження було з’ясовано, що, попри різні 

форми актуалізації рабства в суспільно-історичному процесі його можна 

визначити як потужну (економічну, духовну, віртуальну та ін.) залежність 

індивіда чи частини соціуму, що мінімалізує можливість свободи вибору, аж 

впритул до її повного заперечення. При чому, з розвитком системи суспільних 

відносин, феномен рабства не втрачає своєї економічно-експлуататорської 

природи. Набуваючи ментально-психологічної чи віртуальної форми, рабство 

перетворюється на латентну залежність, яка не усвідомлює своєї 

детермінованості постіндустріальною системою виробництва, обміну та 

споживання. Відтак, класична та некласична форми рабства мають економічне 

підґрунтя, тоді як постнекласичне рабство – духовно-психологічне та є 

насамперед результатом науково-технічних перетворень у галузі 

постіндустріального виробництва. За постіндустріальної системи виробництва-
споживання у суспільстві з’являються нові практики залежності, що пов’язано 

із розвитком інформаційних технологій та зміцненням економічної ролі 

кредитно-банківського та віртуально-фіктивного капіталу: фізична залежність 

нівелюється психологічною, а виробнича-кредитною. 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України. – Київ, 2016. 
Дисертаційне дослідження присвячене концептуалізації рабства як 

суспільно-історичного феномену у контексті визначення його особливостей в 

умовах сучасних суспільств. Розглядаються наукові підходи до розуміння 

рабства та виділяються форми рабства, такі як: класична, некласична, 
постнекласична. Наголошено, що класична та некласична форми мають 

економічне підґрунтя, тоді як постнеклачисне (постіндустріальне рабство) - є 

результатом науково-технічних перетворень у галузі постіндустріального 

виробництва. У постіндустріальному суспільстві з’являються нові способи 
залежності, що пов’язано із розвитком інформаційних технологій та 

зміцненням економічної ролі кредитно-банківського та віртуально-фіктивного 

капіталу: фізична залежність нівелюється психологічною, а виробнича – 
кредитною та споживацтвом.  
          Зауважується, що постнекласичне рабство, яке є невідчутним і навіть 

здатне приносити задоволення, залишається, головним чином економічно 

зумовленим феноменом. 
Ключові слова: рабство, кріпацтво, класичне рабство, некласичне 

рабство, постіндустріальне суспільство, постнекласичне рабство.  
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Диссертационное исследование посвящено концептуализации рабства как 

общественно-исторического феномена в контексте определения его 

особенностей в условиях современных обществ. 
Рассматриваются научные подходы к пониманию рабства и выделяются 

формы рабства, такие как: классическая, неклассическая, постнеклассическая. 

Отмечено, что классическая и неклассическая формы имеют экономический 

базис, тогда как постнеклассическая (постиндустриальная) является 

результатом научно-технических преобразований в области 

постиндустриального производства. В постиндустриальном обществе 

возникают новые способы зависимости, что связано с развитием 

информационных технологий и укреплением экономической роли кредитно-
банковского и виртуально-фиктивного капитала: физическая зависимость 

нивелируется кредитной, а производственная - кредитной и потреблением. 
Отмечается, что постнеклассическое рабство, которое является 

неощутимым и даже способно приносить удовольствие, остается, главным 

образом экономически обусловленным феноменом. 
Ключевые слова: рабство, крепостничество, классическое рабство, 

неклассическое рабство, постиндустриальное общество, постнеклассическое 
рабство. 

ABSTRACT 
Zakharchuk O. Socio-historical forms of slavery: the content and features 

of display - Manuscript. 
Thesis for the degree of Candidate of Sciences in Philosophy, Specialty 

09.00.03 – Social Philosophy and Philosophy of History. – Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, MOES of Ukraine, 2016. 

The thesis is devoted to the conceptualization of slavery as a social and 
historical phenomenon in the context of the definition of its features in modern 
societies. Considered scientific approaches to understanding of slavery and slavery 
demarcated his forms such as classical, nonclassical,  and post-nonclassical. 
Emphasized that classical and nonclassical forms have economic basis, and post 
nonclassical- is the result of scientific and technological changes in the field of post-
industrial production. 

It was found that in the ancient society of slavery was quite a natural 
phenomenon, because almost all economic relations, including the distribution of 
private property, growth of trade relations and create favorable conditions for 
political activity and cultural life of the general public in Greek society carried out on 
basis of slavery.  

In the course of the research it was found that along with another form of 
slavery institutionalization of slavery for the purpose of economic exploitation in the 
history of societies faced was serfdom - the system of agrarian relations in which, the 
producer (farmer), being the property of the landowner had a partial right the 
possession of land management requirement of payment of dues. In contrast to 
slavery, serfdom institution in its advanced forms showed the beginning of the 
process of formation of the peasantry as a class, mediated by the possibility of their 
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independent economy, indicating the beginning of a process of economic, then social 
and political liberation from the state of absolute dependence on the feudal lord. 

Emphasized that the classical form of slavery institutionalized was 
phenomenon of socio-economic nature for which was characterized by absolute 
enslavement. Nonclassical form of slavery continues to be characterized by 
repressive enslavement, but are devoid of legitimacy, therefore, is illegitimate. 

In the post-industrial society there  new ways of dependence, which is 
associated with the development of information technologies and strengthening the 
economic role of credit-banking and virtual-fictitious capital, changes psychological 
and physical dependence and industrial - credit and consumerism. 

Was observed that the post-nonclassical slavery that is imperceptible even able 
to give pleasure, is mainly caused by economic phenomenon. 

Modern practice nonclassical slavery was modernized of the economic slavery 
gained global proportions and has become one of the main problems raised at the 
international level, because during operation can hit anyone, regardless of race or age. 

Noted that manifestations practice of slavery that is based on the maximum 
exploitation of labor is inherent  in modern Ukraine. This model relationship "master-
slave" has mainly economic basis, due to the legal crisis and the problem of social 
and economic circumstances. In Ukraine  the percentage of the largest number of 
casualties is involved in slavery are women. Therefore, the main Ukrainian practice 
of slavery is sexual slavery. 

Keywords: slavery, serfdom, classical slavery, nonclassical slavery, post-
industrial society,  pos-nonclassical slavery. 
 
             
             
             
          


