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РЕфОРМАцІЯ:
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ПЕРЕДМОВА
Ольга Романенко

Роман М. Шеремета

«Зупиніться на дорогах Ваших, і роздивіться,
та розпитайте про дороги, що ними ходжено

в давезні давна, де дорога до щастя,
та й ступайте нею,

а знайдете спокій душам Вашим».

[Біблія, Єремії 6:16]

Кожна людина прагне жити в безпечній та економічно роз-
винутій країні, де є можливість реалізовувати свої таланти  
і мрії. Для багатьох українців сьогодні гостро стоїть питан-
ня: залишатися на рідній землі чи шукати долі в розвину-
тих країнах Європи чи Америки? Чи має Україна шанс ста-
ти успішною? Чому розвинуті країни Європи та світу стали 
успішними, які чинники на це вплинули? Чи можна викори-
стати їхній досвід, щоб ефективно будувати власний дім та 
країну, живучи на землі своїх батьків? У цій книзі ми нама-
гаємося дати відповідь на ці та інші запитання, аналізуючи 
одну з найважливіших історичних подій минулого тисячо-
ліття — Реформацію.

Перехід України від командно-адміністративної атеїс-
тичної держави до вільної демократичної для багатьох укра-
їнців став незрозумілим і болісним. Сформоване атеїстич-
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ною пропагандою бачення, що рушійною силою прогресу 
є матеріальні, а не моральні й духовні чинники, призвело 
до «феномену аморальної більшості», руйнування інсти-
туту сім’ї, «дикого капіталізму», зневаги до освіти й науки, 
зростання криміналу та корупції. Тому через 25 років від дня 
проголошення незалежності України напередодні 500-річчя 
Реформації ми шукаємо відповідь на запитання: що стало 
причиною успіху країн, які цінності й система переконань 
людей вплинули на формування найпотужніших економік 
світу, найефективніших систем освіти та медицини, захисту 
прав людини, новітніх наукових відкриттів і моделей управ-
ління?

Ця книга є результатом зусиль 19 знаменитих вчених із 
п’яти країн (Україна, держави Західної Європи та США), ко-
трі намагаються відповісти на ці питання. Більшість із них є 
відомими дослідниками у своїх сферах, деякі з них отримали 
найвищі рівні визнання, очолюють рейтинги науковців згід-
но журналу «Форбс», відзначені найвищими державними 
нагородами і навіть є нобелівськими лауреатами. Серед ав-
торів книги є Секретар Ради національної безпеки України 
та народний депутат Верховної Ради України, лікарі й осві-
тяни, бізнесмени і правознавці, громадські діячі та сімейні 
консультанти. Міжкультурний та міждисциплінарний підхід 
забезпечив врахування і інтеграцію поглядів різних науко-
вих шкіл, практик та підходів до написання цієї книги, що 
робить її більш цінною для читача.

Книга написана у рамках виконання Указу Президента 
«Про відзначення в Україні 500-річчя Реформації». Зокрема, 
ми розглянемо, як протестантська Реформація вплинула на 
Західну Європу, через які саме механізми протестантизм 
сприяв розвитку найпотужніших країн світу і як впровад-
ження принципів Реформації може призвести до благопо-
луччя народу України, економічного росту й сталого роз-
витку держави. Викладені факти у цій книзі змусять навіть 
неохочих переосмислити роль духовності, а саме — христи-
янства у житті суспільства і держави.
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Основна ідея книги полягає в тому, що світоглядні зміни 
на користь біблійних принципів, як це сталося під час Ре-
формації, мали величезний позитивний вплив на розвиток 
країн. Зміна поведінки людей у результаті переосмислення 
християнства та віри кардинально вплинули на рівень до-
віри серед людей, на співпрацю серед населення, на форму-
вання здорового способу життя й на духовно-моральне ви-
ховання на засадах християнських цінностей любові до Бога 
та ближнього. В таб. 1 коротко наведені деякі зміни, що від-
булися в результаті Реформації у європейських країнах. Як 
бачимо, Реформація кардинально змінила церкву, державу, 
бізнес, культуру, політику, право та науку в країнах, де люди 
її підтримали. У результаті Реформації західноєвропейська 
цивілізація вплинула й досі впливає на весь світ. Як це стало-
ся і чи можна використати досвід розвинутих країни Європи 
та світу, щоб змінити Україну?

Таблиця 1. Порівняльна характеристика 
соціально-економічного становища, 

освіти та державності до і після Реформації

До Реформації Після Реформації

Релігійне становище

 � Божим покликом вва-
жається лише служіння 
священства та монахів.

 � Падіння авторитету 
папської влади внаслі-
док численних зловжи-
вань.

 � Продаж індульгенцій 
(прощення гріхів за 
гроші).

 � Переслідування та ре-
пресії вільнодумців.

 � Покликом вважається будь-
яка сумлінна праця.

 � Рівність перед Богом свяще-
ників та мирян.

 � Прощення неможливо купити 
за гроші — а тільки вірою.

 � Релігійна свобода.
 � Виникнення протестантських 

церков, де проповідували бі-
блійні стандарти: (1) лише 
Христос є головою Церкви, (2) 
Біблія — головний авторитет, 
(3) лише вірою в Ісуса Христа 
людина може отримати спа-
сіння.
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Економічне становище

 � Відсутність ціннісного 
ставлення та мотивації 
до чесної праці.

 � Експлуатація духовен-
ством та дворянством 
селян.

 � Пригнічення підпри-
ємницької діяльності.

 � Основа економіки — 
сільське господарство.

 � Новий погляд на повсякденну 
діяльність як на покликання 
від Бога, а на успіх — як наго-
роду за чесну працю.

 � Виникнення протестантської 
«трудової етики».

 � Будь-яка праця вважається по-
чесною.

 � Активний розвиток підприєм-
ницької діяльності.

 � Активний розвиток промис-
лового виробництва.

Освіта та наука

 � Низькій рівень грамот-
ності серед населення.

 � Обмежене право на 
навчання для жінок.

 � Схоластика — доміну-
ючий «науковий» ме-
тод.

 � Відірваність науки від 
реального життя. 

 � Латина — головна 
мова науки та літера-
тури.

 � Підвищення рівня грамотно-
сті населення. 

 � Право на навчання в школі 
для жінок.

 � Відмова від схоластики в уні-
верситетах.

 � Розвиток експериментальної 
науки.

 � Створення літературних норм 
сучасних європейських мов.

Держава та право

 � Влада в руках като-
лицької церкви і мо-
нархії.

 � Неактивність грома-
дян в процесі державо-
творення.

 � Закон діє в інтересах 
церковних магнатів  
і монархів.

 � Влада переходить до рук обра-
них парламентів.

 � Відділення церкви від держа-
ви. 

 � Формування активного гро-
мадянського суспільства.

 � Верховенство права та закону 
і рівність усіх перед законом.
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Автори книги розглядають Реформацію (лат. Reformatio —  
виправлення, перетворення, реформування) як широкий 
релігійний і суспільно-політичний рух у Західній і Централь-
ній Європі XVI — початку XVII століття, спрямований на 
реформування життя народу відповідно до Біблії. Саме цей 
рух став каталізатором у Західній Європі, який спрямував 
західний світ на шлях соціального розвитку та економічного 
процвітання.

Європа опинилася у дуже тяжкому становищі у XIV– 
XV століттях. Рим домінував у всіх релігійних сферах, трима-
ючи людей у страху перед чистилищем і нав’язуючи систе-
му, у якій вірні могли «купити» індульгенції від майбутнього 
покарання і для покійних родичів. Рим також керував усіма 
знаннями у галузі науки, права та мистецтва. Мало хто мав 
доступ до навчання, і навіть ті, хто могли вчитися (багатії 
або монахи Римо-католицької церкви) отримували лише 
базові навики читання та письма й рудиментарні знання 
класичної грецької та римської філософії. Ніхто не вчив мис-
лити самостійно. Всі мали повторювати думки з класичних 
творів, не заглиблюючись у суть, так що дуже мало хто міг 
кинути виклик корумпованій системі, яка фактично взяла 
людей у рабство невігластва.

Проте зміни розпочалися 31 жовтня 1517 року, коли 
Мартін Лютер прибив свої знамениті 95 тез до дверей Цер-
кви Всіх Святих у Віттенберзі. Цей день ознаменував поча-
ток протестантської Реформації. Лютер заявив, що продаж 
індульгенцій (грошова компенсація за гріх) одночасно су-
перечив вченню Біблії і тримав людей у страху перед прав-
лячою церквою. Така система підтримувала перетікання фі-
нансів від бідних верств населення до багатої і корумпованої 
церкви, яка пригноблювала народ. Вона також не дозволяла 
людям самим шукати істину, не даючи можливості дізнати-
ся, що саме Біблія говорить про гріх, покаяння, а також про 
звільнення, яке дарує людям Христос і Його смерть.
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Відомо, що 95 тез Лютера, які були передруковані по всій 
Німеччині і Європі, справили величезний вплив. Наступні 
події стали серйозним потрясінням, котре зрештою вивело 
Європу з темряви, не лише у плані розуміння істини Єван-
гелія і порятунку, а також у плані зміни світогляду і духов-
них цінностей. Навряд чи Мартін Лютер усвідомлював, що 
релігійна трансформація, натхненна його працями, стане 
початком реформи, що приведе в рух інституційні та полі-
тичні зміни в Західній Європі, які згодом матимуть глибокі 
наслідки для розвитку економіки, права, освіти, медицини, 
науки, мистецтва і музики. Саме ці наслідки ми розглянемо 
у даній книзі, відзначаючи 500-ліття протестантської Рефор-
мації в Європі, і визначимо, які уроки Україна може взяти на 
шляху власної реформації.
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ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА 
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК 
ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

Вернон Л. Сміт 
Роман М. Шеремета

1. Реформація як предмет  
економічних досліджень

Реформація мала безпосередній та значною мірою й визна-
чальний вплив на економічний розвиток Західної Європи. 
Про це свідчать численні економічні дослідження [Беккер 
та ін., 2016]. Хоча більшість науковців погоджуються з тим, 
що Реформація сприяла розвитку економіки, наразі триває 
активне обговорення щодо того, через які саме механізми 
протестантизм сприяв довгостроковому розвитку Європи.  
У цьому розділі ми розглянемо основні результати провідних 
наукових досліджень у галузі економіки на тему Реформації 
та її соціально-економічного впливу.

Характерною особливістю економічної науки порівняно 
з іншими соціальними науками є те, що економічні дослі-
дження спрямовують вектор пошуку на виявлення причин-
но-наслідкових зв’язків, а не лише кореляцію. Будь-який 
студент, який вивчав предмет економічної статистики, знає, 

УСПІХ ЄВРОПИ 
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що «кореляція не означає причинно-наслідковий зв’язок». 
Тільки тому, що два показники корелюють (тобто вони ру-
хаються в одному напрямі), не означає, що вони є взаємо-
пов’язаними. 

Розглянемо такий приклад. Як свідчать статистичні дані, 
за кожен додатковий рік навчання людина у Сполучених 
Штатах Америки заробляє приблизно на $4000 більше. Тому 
можна зробити поспішний висновок про те, що освіта веде 
до більш високих доходів. Проте, можливо, цьому сприяє й 
те, що в університет ідуть навчатися здебільшого розумні 
люди і ці ж розумні люди знаходять кращу роботу не через 
те, що вони закінчили університет, а саме тому, що вони є 
розумними. Тоді як ми можемо дізнатися, чи освіта дійсно 
веде до вищих доходів?1 Для того, щоб відповісти на це та 
інші подібні запитання, економісти використовують різні 
методи економетричного аналізу, які дозволяють їм робити 
не тільки кореляційні, але й причинно-наслідкові висновки. 
Ми не будемо вдаватися в подробиці цих методів, але наго-
лошуватимемо, коли конкретне наукове дослідження пока-
зує не просто кореляцію, а дійсно причинно-наслідковий 
зв’язок.

2. Як Реформація вплинула на економіку Європи

Макс Вебер був одним з перших, хто вказав на важливу роль, 
яку протестантська Реформація відіграла в процесі економіч-
ного розвитку Західної Європи. Під час свого перебування  
в Пруссії він побачив, що більшість протестантських міст були 
в кращому економічному становищі, ніж католицькі міста. 
Макс Вебер не тільки відслідкував кореляцію між протестан-
тизмом і позитивними економічними результатами, але й 
запропонував причинно-наслідковий механізм, який міг 
би пояснити цю кореляцію. У своїй роботі «Протестантська  

1 Економічні дослідження показують, що освіта дійсно має безпосеред-
ній причинно-наслідковий позитивний вплив на майбутні доходи  
[Кард, 1999].
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Етика і Дух Капіталізму» (1905) автор відзначив, що Рефор-
мація вплинула на європейське суспільство шляхом зміни 
цінностей і етики людей. Хоча деякі ідеї Вебера потрапили 
під критику таких науковців, як Тавней (1926), Самуельсон 
(1957) та Макклоскі (2010), фактом залишається те, що Ве-
бер мав рацію щодо причинно-наслідкового зв’язку між про-
тестантизмом і економічним успіхом Європи.

Для того, щоб продемонструвати, яким чином про-
тестантська Реформація мала безпосередній причинно-на-
слідковий вплив на економіку, дослідники Беккер та Весман 
провели детальний аналіз даних з 452 округів, які існували 
в 1871 році в Пруссії [Беккер та Весман, 2009]. Їх ретельний 
економетричний аналіз показав, що протестанти мали знач-
но вищі доходи, ніж католики, і що саме Реформація призве-
ла до цієї різниці в доходах. Проте, на відміну від Вебера, 
Беккер та Весман пояснюють це тим, що протестантизм іс-
тотно покращив грамотність людей, що своєю чергою спри-
яло економічному прогресу.

Рисунок 1. Коефіцієнт добробуту працівників 
в протестантських і католицьких містах, 1500–1899 роки

Джерело: за даними Алена (2001)
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Позитивний вплив протестантизму на економіку також 
спостерігався далеко за межами Пруссії. Аналіз даних, на-
велених на рис. 1, дає змогу дійти висновку про те, що «ко-
ефіцієнт добробуту» працівників у 17 європейських містах  
(6 протестантських міст та 11 католицьких міст) з XVI по  
XIX століття2. Коефіцієнт добробуту вимірюється відношен-
ням заробітної плати працівника до мінімального прожит-
кового мінімуму. Коефіцієнт добробуту, який дорівнює 1, оз-
начає, що працівник живе на рівні прожиткового мінімуму, 
в той час як відношення 2 вказує на те, що працівник може 
купити в два рази більше ресурсів, ніж необхідно для існу-
вання. Як видно з рис. 1, починаючи з XVII століття праців-
ники в протестантських містах мали значно кращі економіч-
ні умови, ніж працівники в католицьких містах.

Рисунок 2. Вплив різних релігійних груп 
на економічний добробут 

Джерело: за даними Рубіна (2017)

2  Рисунок побудований, базуючись на даних Алена (2001). Шість проте-
стантських міст — це Амстердам, Лондон, Страсбург, Аугсбург, Лейпциг  
і Гамбург. Одинадцять католицьких міст — це Антверпен, Флоренція, Неа-
поль, Валенсія, Мадрид, Париж, Мюнхен, Відень, Гданськ, Краків, Варшава.
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Кореляція, наведена на рис. 1, актуальна й сьогодні. Дже-
ред Рубін (2017) проаналізував валовий внутрішній продукт 
(ВНП) на душу населення за 2010 рік для різних країн, щоб 
показати, який вплив мають різні релігійні групи на еконо-
мічний добробут країн. На рис. 2 наведені результати цих 
досліджень. Протестантські країни в середньому на $13406 
багатші, виходячи з показника ВНП на душу населення, ніж 
країни без протестантів. Католицизм теж має позитивний 
ефект, але набагато менший, ніж протестантизм: католиць-
кі країни на $3900 багатші, ніж країни без католиків. З іншо-
го боку, мусульманські країни на $7509 бідніші, ніж країни 
без мусульман (навіть враховуючи країни Перської затоки, 
які багаті на нафту)3.

Вказані дослідження свідчать, що дійсно існує позитивна 
кореляція між протестантизмом і економічним зростанням 
країн. Однак ще більш важливим є те, що різними еконо-
метричними методами доведено не лише позитивну коре-
ляцію, але і причинно-наслідковий вплив протестантизму 
на економічний розвиток країн Західної Європи [Блюм та 
Дудлей, 2001; Беккер та Весман, 2009; Чен та ін., 2014; Ру-
бін, 2017]. Ми не будемо вдаватися в подробиці цих мето-
дів (з ними можна ознайомитися в наведених роботах), але 
ми хочемо наголосити, що наукові дослідження доводять, 
що спостереження Вебера щодо позитивного впливу про-
тестантської Реформації на економічний прогрес Європи 
були дійсно правильними.

3. Механізми впливу Реформації на економіку 

Багато вчених погоджуються з тим фактом, що протестант-
ська Реформація мала позитивний вплив на економічне 
зростання в Західній Європі. Однак триває активне обгово-
рення механізмів, через які цей вплив відбувся. Розглянемо 

3  Ці розрахунки взяті з мультиваріаційного регресійного аналізу, в якому 
число протестантів, католиків і мусульман використовуються в якості не-
залежних змінних.
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причинно-наслідкові механізми, які мають велику доказо-
ву базу на основі реальних даних. Завдання полягає в тому, 
щоб визначити, які саме риси протестантизму сприяли еко-
номічному зростанню Європи. 

Рисунок 3. Механізми впливу Реформації на економіку

На рис. 3 наведена схема семи механізмів. Деякі з них, 
такі як «трудова етика» і підприємництво, були запропо-
новані Максом Вебером.  Інші — свобода віросповідання 
і освіта — є глибоко обґрунтовані економічною теорією. 
Нещодавно вчені дослідили ще такі механізми, як соціаль-
на етика, громадянське суспільство та інституційні зміни. 
Важливо те, що усі ці механізми базуються на статистичних 
та економетричних дослідженнях, і вони знайшли суттєву 
підтримку серед науковців. Ми розпочнемо наш аналіз цих 
механізмів з релігійної свободи.
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3.1. Релігійна свобода 

Конкуренція є ключовою для економічного розвитку краї-
ни, адже вона веде до інновацій [Шумпетер, 1942] та ефек-
тивного розподілу ресурсів [Сміт, 1962; Фама, 1970; Ерроу, 
1974]. Це є однією з центральних економічних ідей еконо-
мічної теорії. Тому уряд повинен створювати умови, які мак-
симально стимулюють конкуренцію, і в той же час він має 
перешкоджати будь-яким спробам створення монополій. 

Монополія виникає тоді, коли уряди впроваджують об-
меження на нові форми господарської діяльності. Домінуючі 
підприємства тиснуть на уряд, щоб обмежити або запобігти 
появі нових суб’єктів господарювання на ринку. Наприклад, 
сучасні інноваційні підприємства, такі як UBER і LYFT, без-
посередньо поєднують клієнтів з незалежними постачаль-
никами місцевого автотранспорту, що загалом є вигідно для 
всієї економіки. Проте місцеві монополісти та компанії таксі 
можуть тиснути на уряд, щоб обмежити впровадження цих 
інноваційних технологій і  діяльність підприємств і таким чи-
ном перешкодити конкуренції та економічному зростанню. 

Ця ж ідея шкідливого впливу монополій поширюється на 
питання релігії та свободи віросповідання [Джеймс, 1989; 
Старк та Іаннаконе, 1994; Гілл, 1998]. Насправді статистично 
доведеним фактом є те, що держави, в яких присутні релігійні 
монополії, характеризуються повільним економічним зрос-
танням, підвищенням рівня бідності і високим рівнем коруп-
ції [Норріс та Інглгарт, 2004; Еклунд та ін., 2006].

Середньовічна Римо-католицька церква в Західній Єв-
ропі володіла ексклюзивними монопольними правами на 
релігію. Вона мала підтримку світської влади, яка активно 
лобіювала ортодоксальні доктрини і карала «єретиків» [Бек-
кер та ін., 2016]. Такі монопольні бар’єри, насаджені орто-
доксальним віровченням і кримінальним переслідуванням 
конкурентів, запобігали проникненню конкуруючих ідей 
[Міллер, 2002; Старк та Іаннаконе, 1994]. 

Мабуть, найбільш економічно ефективним бар’єром, на-
кладеним Римо-католицькою церквою, була ідея про те, що 
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шлях до вічного спасіння лежить тільки через Святу Римську 
Церкву. Це монопольне право на спасіння людської душі 
дозволило католицькій церкві підвищити доходи за рахунок 
продажу індульгенцій для прощення гріхів, причому не тіль-
ки для живих, але і для мертвих. 

Мартін Лютер був обурений тим, що спасіння людської 
душі можна було купити в католицькій церкві за гроші! На 
знак протесту він прибив свої знамениті дев’яносто п’ять 
тез до дверей церкви Всіх Святих у Віттенберзі 31 жовтня 
1517 року. Цей день поклав початок Реформації [Бейнтон, 
1950; Оберман, 1989]. 

Одна з п’яти основних тез Реформації була Solus Christus 
(лат. «тільки Христос»): Христос є єдиним посередником 
між Богом та людиною і ні через кого іншого немає спасін-
ня [1 Тимофія 2:5]. Спасіння людської душі визнано даром 
Божим, а не продуктом, який можна купити у монополіста. 
Таке вчення сприяло встановленню свободи віросповідання. 
Протягом наступних десятиліть були сформовані нові релі-
гійні групи, котрі в майбутньому стали відомі як лютерани, 
пресвітеріани, методисти, баптисти, п’ятидесятники і бага-
то інших. Існує багато причин, чому релігійна свобода (на 
відміну від релігійної монополії) позитивно впливає на еко-
номічний розвиток. 

По-перше, релігійна свобода знижує рівень корупції 
[Норс та ін., 2013]. Економісти вже давно довели, що моно-
полії непродуктивно використовують ресурси і часто зай -
маються незаконною діяльністю, що призводить до еконо-
мічних втрат4. Тому не дивно, що існує сильна кореляція 
(залежність) між корупцією та релігійною монополією. Для 
прикладу, вісім з десяти найбільш корумпованих країн світу 
також входять до числа країн з найвищими урядовими об-
меженнями на свободу віросповідання (за даними індексу 
Government Restrictions on Religion Index за 2011 рік). 

4  Однією з центральних характеристик монополій є те, що вони витра-
чають значні ресурси на лобіювання уряду [Крюгер, 1974; Таллок, 1980]. 
Дослідження в експериментальній економіці показують, що витрати на 
лобіювання є ще більшими, ніж передбачається економічною теорією 
[Дешено та ін., 2015; Шеремета, 2013, 2015, 2016].



20 | 21 20 | 21
Вплив Реформації на економічний розвиток Західної Європи Успіх Європи

По-друге, релігійна свобода пом’якшує конфлікти в сус-
пільстві, підвищуючи рівень толерантності і поваги до різ-
них віровчень. Дійсно, дослідницький центр Pew Research 
Center показав, що вищий рівень релігійної свободи пов’яза-
ний зі зменшенням соціальних конфліктів. 

По-третє, релігійна свобода сприяє захисту цивільних 
прав та прав людини, таких як свобода слова, друку та віль-
них зборів громадян [Грім і Фінке, 2011]. Ці права мають ве-
лике значення для обміну ідеями, що є важливою складовою 
інноваційної економіки.

3.2. Освіта 

Економісти, а також науковці інших галузей доводять, що 
якісна освіта є важливим механізмом економічного зростан-
ня країни. Класичні праці Роберта Барро (1991) та Грега 
Менк’ю (1992) свідчать, що існує статистично значима пози-
тивна кореляція між рівнем освіти та економічним зростан-
ням [Ганушек та Весман, 2010]. Незважаючи на складність 
завдання, економісти також змогли довести, що освіта має 
причинно-наслідковий вплив на економічний розвиток. При 
дослідженнях вони використовували теоретичне моделюван-
ня і різні економетричні методи і прийшли до висновку, що 
освіта веде до економічного зростання [Ганушек та Весман, 
2012; Ганушек, 2016]. 

Важливим є і той факт, що саме якість освіти, виміряна 
не кількістю років навчання, а тестуванням з математики та 
природничих наук, призводить до економічного зростання  
[Ганушек та Кімко, 2000]. Тому країни можуть суттєво покра-
щити своє економічне становище шляхом надання можливо-
сті своїм громадянам отримати високоякісну освіту.

Отже, освіта була важливим механізмом, через який про-
тестантська Реформація сприяла успіху Західної Європи. 
Чому освіта була такою важливою для протестантів? Мартін 
Лютер хотів, щоби люди самостійно читали Біблію. Другою 
з п’яти основних тез протестантської Реформації була Sola 
Scriptura (лат. «тільки Писання») — вчення про те, що Біблія 
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є найвищим авторитетом у всіх питаннях доктрин і віри. Для 
того, щоби народ міг читати Біблію, необхідно було підвищи-
ти рівень його грамотності. 

Як свідчить історія та статистика, це дійсно вдалося про-
тестантам5. Використовуючи дані перепису 1871 року в Прус-
сії, Беккер та Весман (2009) довели, що протестантські граф-
ства мали значно вищий рівень грамотності, ніж католицькі. 
На основі реальних емпіричних даних вони дослідили і зро-
били висновок, що саме Реформація призвела до цієї різниці 
в показниках грамотності. В протестантських містах спостері-
гався не лише вищий рівень грамотності, але й менша різни-
ця в рівні освіти між чоловіками і жінками [Беккер та Весман, 
2008]. На підтвердження цього, рис. 4 показує, що в Пруссії  
в 1871 році серед чоловіків 93,4%  протестантів були грамот-
ними, а серед католиків — 84,8%. Серед жінок рівень грамот-
ності був на рівні 88,8 % у протестантів, а у католиків — 78,5%.

Рисунок 4. Рівень грамотності 
в залежності від деномінації та статі, 1871 рік

Джерело: за даними Беккера та Весмана (2008)

5   Лютер переклав Біблію на німецьку мову, щоб кожен — чоловік чи жін-
ка, багатий чи бідний — міг її прочитати. Сьогодні Німеччина посідає 
17-те місце за чисельністю населення країни, проте має 2-ге місце після 
Америки за кількістю книгарень.
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Реформація вплинула не тільки на рівень грамотності, але 
й на рівень загальної освіти. Бопарт із співавторами (2013) 
проаналізували дані педагогічних іспитів в Швейцарії в XIX 
столітті. Стандартизовані тести, які включали читання, 
письмо, математику та історію, були обов’язковими для всіх 
військовозобов’язаних чоловіків Швейцарії. Аналіз показав, 
що протестанти не тільки досягли кращих результатів в чи-
танні, але й в інших категоріях освіти. Успіх протестантів  
в освіті мав позитивні наслідки не лише у їх власних країнах, 
але й у тих країнах, де вони мали вплив на просвітницьку 
діяльність. Так, Гальєго та Вудбері (2012) продемонстрували 
емпірично, що регіони Африки, в яких є більше протестант-
ських місіонерів, мають більш високий рівень грамотності, 
ніж ті регіони, де переважають католицькі місіонери. Бай та 
Кунг (2015) продемонстрували подібні докази у Китаї, Мак-
клірі (2013) — у Кореї, і Мантованеллі (2014) — в Індії.

Таким чином, наведені наукові дослідження вказують, 
що протестантська Реформація мала значний вплив на осві-
ту, що в свою чергу стимулювало економічне зростання. Іс-
нують багато причин, чому саме освіта має важливе значен-
ня для економічного розвитку. 

По-перше, освіта підвищує продуктивність праці [Бар-
ро, 1991; Менк’ю, 1992]. Моретті (2004) показав, що заводи  
в містах з більш освіченими людьми є продуктивнішими, 
ніж аналогічні заводи в містах з менш освіченими людьми. 

По-друге, освіта сприяє розвитку технологічних іннова-
цій і створенню нових знань [Лукас, 1988; Ромер, 1990]. 

І, нарешті, освіта приносить багато поведінкових змін, 
які сприяють подальшому економічному розвитку. Наприк-
лад, вченими доведено, що більш освічені люди приймають 
обґрунтовані рішення щодо здоров’я, шлюбу та виховання 
дітей [Ореопулос та Салванес, 2011]. Освіта також робить 
людей більш терпеливими, цілеспрямованими і менш схиль-
ними до невиправданих ризиків. Всі ці поведінкові фактори 
мають безпосередній позитивний економічний вплив на ін-
дивідуумів, а відтак  і на економіку країн, в яких вони про-
живають.




