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Постановка проблеми. Поняття модер-
нізації доволі часто визначається технологіч-
ними або економічними критеріями розвитку 
суспільства. Крім того, його інтерпретації є се-
мантично протилежними всьому традиційному, 
включаючи всі відносини особистої залежності. 
Тим не менш, явище модернізації є тісно пов’я-
заним з різними аспектами суспільства і є од-
ним з основних предметів соціологічних дослі-
джень [8, с. 3].

У зв’язку з різноманіттям сфер, які зазна-
ють на собі впливу модернізації, зміна цін-
нісних орієнтацій (у нашому випадку - статус 
релігії і пов’язані з ним ціннісні системи), як ча-
стина соціальної системи, поза сумнівном, та-

кож не є винятком. Для того, щоб з’ясувати 
відносини між модернізацією та релігійністю, 
потрібно розглянути модернізацію релігії та 
ключові тенденції її розгортання.

За аналогією з процесом секуляризації, 
передумови модернізації є вкоріненими в ре-
волюційної ситуації 18-го століття. Спочатку 
інспірована ідеями філософії просвітництва 
в Європі, промислова революція у Великобри-
танії в 1750 році стала висхідним пунктом мо-
дернізації. Після індустріалізації в Англії поши-
реність модернізації була досягнута в Європі 
завдяки Французькій революції 1789 року.  
З того часу модернізація розглядається в со-
ціології у взаємозалежності змін у політичній, 
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соціально-культурній, економічній, технологіч-
ній сферах [8, с. 3].

Перший етап процесу модернізації 
супроводжувався поширенням наукового 
світогляду, соціальної раціональності та іс-
тотним зростанням продуктивності праці  
[3, с. 111]. Що стосується економічного рівня, 
модернізація, в основному, характеризується 
розвитком міжнародних ринків, поділом праці 
через спеціалізацію (економія від масштабу) і 
значним збільшенням індустріалізації та уря-
довими обмеженнями сільськогосподарської 
діяльності.  На технологічному рівні більше 
уваги приділялося використанню прикладних 
знань для покращення технології виробництва 
і розподілу товарів. В цілому, отримані знан-
ня підвищували можливості контролювати 
навколишнє середовище через передові тех-
нології [8, с. 3].

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій, в яких започатковано розв’язан-
ня наукової проблеми. На думку Т. Гензика  
[3, с. 110] в більшості європейських кра-
їн, модернізація спричинила істотні зсуви 
основоположних цінностей у напрямку поліп-
шення людського існування в посейбічному, 
а не в потойбічному світі. До того ж Р. Інглхарт  
[6, с. 5] стверджує, що головною метою модер-
нізації була максимізація особистого благопо-
луччя через економічний прогрес суспільства. 
Звичайно, такі цілі не можуть бути досягнутими 
поза ігноруванням інших соціальних завдань.  
У той же час, на переконання Т. Гензика, ре-
лігійні цінності та переконання мали поступи-
тися місцем новому світогляду, який виникає 
з ідей прогресу і модернізації. Втім, з христи-
янської точки зору людина не повинна турбу-
ватися про матеріальні статки і безпеку життя, 
оскільки лише один Бог повинен піклувати-
ся про такі проблеми, обіцяючи задоволення 
через порятунок (особливо для тих, хто страж-
дає від бідності та злиднів під час свого земно-
го життя) [9, с. 70].

Виходячи з вищевикладеного, можна при-
пустити, що модернізація була процесом 
скасування деяких традиційних цінностей та 
переконань, щоб стати тим, чим вона є сьогод-
ні [5, с. 81]. Прийняття такої релігійної цінності, 
як, наприклад, "ощадливість", з установкою 
бути задоволеним тим, що є, сильно відрізня-
ється від загальної ідеї підвищення добробуту 
та економічної безпеки, яка, насправді, була 
основним підсумком процесу модернізації 
[8, с. 3]. Втім, не тільки девальвація релігій-
них цінностей – скромності, стриманості, але 
також і відмова від особистого економічного 
успіху були забезпеченими завдяки модерні-
зації [5, с. 81].

Отже, модернізація включає релігію та іде-
ологію індивідуального задоволення шляхом 
збільшення економічної безпеки та досягнен-

ня, замінивши традиційні цінності скромності 
та ощадливості цінностями накопичення зара-
ди задоволення і примноження економічного 
капіталу шляхом підвищення рівня раціональ-
ності та контрольованості процесів виробни-
цтва. Таким чином, зниження традиційної релі-
гійності повинно кореспондувати з прогресом 
модернізації і вдосконаленням технологій, так 
само як із зростанням науки та технологічної 
раціональності в цілому.

М. Вебер стверджує, що перехід від тради-
ційного (або релігійно-орієнтованого) світо-
гляду до наукового (або раціонально-орієн-
тованого) світогляду був головною причиною 
занепаду релігійності і тригером процесу мо-
дернізації. Р. Інглхарт і П. Естер, розгортаю-
чи ідею М. Вебера про демістификацію світу, 
стверджують, що містичні і езотеричні практи-
ки поступилися місцем науковим поясненням і 
інтерпретаціям, які стали ключовими елемен-
тами модернізації у філософії та науці [2, 5].

М. Вебер також наполягає на тому, що 
наука і техніка утворили правлячий дуумві-
рат замість колишніх магії і містики [7, с. 11].  
З погляду В. Старка [8, с. 402], можна зробити 
висновок про те, що люди, які живуть в мате-
ріалістичній цивілізації промислово-розви-
нених країн, можуть осягати всесвіт, в тому 
числі і людини, з науково-фізичної точки 
зору. Замість пояснення існування людства і 
Землі в традиційних категоріях креаціонізму, 
наука привласнила собі право пояснення або, 
найчастіше, редукції раніше непояснених або 
містичних феноменів.

Зіставлення фактів існування людства і 
космосу в науці та релігії сьогодні виявляєть-
ся можливим у досить обмеженій мірі. Більше 
того, для звичайних людей релігія може бути 
тільки версією "помилкової науки", а науковий 
дискурс радикально протиставляється цінніс-
но-профетичному дискурсу. Вочевидь, якщо 
мова йде про підйом модернізації, є підста-
ви вести мову також і про її негативний вплив 
на релігійні вірування і цінності, так само 
як і на ерозію всіх опозиційних, по відношенню 
до науки, світоглядів.

В. Старк [8, с. 402] підтверджує це спостере-
ження тезою про те, що кожного разу, коли наука 
стає більш просунутою, релігія зазнає демонтаж 
власної важливості в житті людини. Адже модер-
нізація і секуляризація не тільки мають однакове 
історичне походження, але вони також справля-
ють аналогічний вплив не тільки на традиційну 
конфесійну релігійність, але і на релігію взагалі, 
претендуючи на створення субститутів релігій-
ного світорозуміння і соціальних практик, екві-
валентних релігії.

Можна стверджувати, що обидва процеси є 
пов’язаними один з одним за своєю природою 
[5, с. 72], або взаємно сприяють один одному 
в процесі свого розвитку [3, с. 111]. Деякі соці-
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ологи навіть ототожнюють в теорії процес мо-
дернізації з теоріями секуляризації [8, с. 9]. В 
результаті, секуляризація має значний вплив 
на зниження релігійності. Одночасно можна 
розглядати модернізацію в якості основного 
чинника, який впливає на зниження релігійно-
сті, що пояснює зміну статусу релігії в суспіль-
стві [1, с. 342].

Формулювання цілі статті та постанов-
ка завдань. Метою статті є побудова схеми 
зв’язку між секуляризацією та економічною 
безпекою. Завданнями статті, у зв’язку із 
визначеною метою, є: а) теоретико-соціоло-
гічне дослідження соціальних передумов секу-
ляризації; б) встановлення зв’язку між секуля-
ризацією та економічною безпекою. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження та обґрунтування отриманих наукових 
результатів. Як випливає з попередніх мір-
кувань, економічна безпека була одним з го-
ловних підсумків епохи модернізації в соціу-
мах Західної Європи. Особисте благополуччя 
позиціонується в якості однієї з найвищих ці-
лей, які людина намагається досягти в епоху 
підйому сучасного суспільства [6, с.111]. На-
вряд чи можна контраргументувати точку зору 
К. Каммейера про те, що висока релігійність, 
в основному, відрізняється в змістовному від-
ношенні в країнах і суспільствах, які стражда-
ють від поганих економічних умов (таких як, 
наприклад, бідність або голод) від соціумів зі 
стабільною стійкою економікою, соціальною 
сферою і некорумпованою політикою.

Крім того, релігійна віра, яка актуалізується 
в умовах благополуччя, достатку і процвітання, 
якісно відрізняється від релігійної віри, яка ін-
дукується ситуаціями смерті, жалоби, страж-
дань, трагедій і розчарувань [7, с. 504].

Таким чином, можна зробити висновок про 
те, що в будь-який час людина і суспільство, пе-
ребуваючи в ситуації запустіння і кризи, соці-
альних депривацій, виявляють високий рівень 
звернення до віри і релігії, і навпаки – вдалі об-
ставини, процвітання і підйом мало сприяють 
релігійній захопленості, так само як і простому 
прояву інтересу до питань духовності.

Хоча це загальна думка про взаємозалеж-
ність релігійності та особистого благополуччя 
за рахунок економічного багатства в цілому 
не відкидається, чіткі докази зв’язку їх, про-
те, далеко не завжди можуть бути зафіксова-
ні дослідниками. Тим не менш, ми спробуємо 
зосередитися на аналізі взаємозв’язку між 
вказаними складовими в різних країнах Захо-
ду, спираючись на вторинний аналіз емпірич-
ного дослідження В. Старка та Р. Инглехарта 
[5, 6, 8]. Автор виходить з того простого фак-
ту, що ВНП (валовий національний продукт) 
на душу населення слугує індикатором еконо-
мічної безпеки людей в певному суспільстві. 
Спочатку в опитуванні В. Старка вибірка вклю-

чала респондентів з понад двадцяти країн, зо-
крема і з східної півкулі (Швеція, ФРН, Фінлян-
дія, Іспанія, Великобританія, США і Мексика). 
Акцент на релігійності, як буде вказано далі, 
стосується оцінки ступеня "важливості Бога 
в житті". Перш ніж визначити співвідношення 
окремих факторів у різних країнах, згаданих 
вище, ступінь релігійності оцінювався автором 
як єдине ціле [8, с. 281].

У своєму огляді змін значущості релігії в  
43 країнах, яка за досліджувалася автором з 
урахуванням підсумків Всесвітнього дослі-
дження цінностей, починаючи з 1990 р., роз-
виток релігійності буде розглядатися в період 
1981-1990 рр. [6, с. 281].

У дослідженні представлено два основ-
ні показники релігійності. Скорочення від-
відуваності церкви, на переконання автора, 
не повинно прирівнюватись до зниження релі-
гійності [5, с. 371] в суспільстві, тому в подаль-
шому дослідженні цей індикатор було проігно-
ровано. Набагато більш чутливим індикатором 
у зв’язку з цим виступає кількісна оцінка важ-
ливості релігії в житті людей.

Такі питання, як "Наскільки важливий Бог 
у вашому житті?" або "Ви релігійна людина?" 
мають на увазі емоційне ставлення людини 
до релігії [8, с. 50]. Цей показник не пов’яза-
ний з певним традиційним інститутом, оскіль-
ки людина не може ідентифікувати себе з цер-
квою і бути релігійною в цьому самому сенсі.

З цієї причини Р. Інглхартом обрано цей 
показник для визначення подій в області релі-
гії. Респондентів просили оцінити важливість 
Бога в їхньому житті за шкалою від 1 до 10 ба-
лів ("1" вказує на найнижчий рівень важливо-
сті/значущості релігії, і "10" балів, відповідно, 
вказує на високу значущість Бога). Рівень ре-
лігійності більшості країн перебував у рейтин-
говому діапазоні від 7 до 10 балів, що вказу-
вало на високу важливість Бога в житті людей 
[6, с. 283]. Майже в кожній країні спостеріга-
ється падіння рівня релігійності. Очевидною 
причиною цього відчутного зниження значу-
щості релігії може бути зростання економіки 
в більшості країн. Це, в основному, промис-
лово-розвинені країни європейського конти-
ненту, що перебувають в смузі стабільності 
і процвітання в рамках модернізації останніх 
десяти років.

Навіть у неєвропейських країнах (США та 
Мексика) люди оцінили релігійність, як значно 
менш важливу складову їхнього життя, в по-
рівнянні з іншими. Можна припустити, що ці 
країни також переживають все той же про-
цес модернізації. Тим не менш, релігійність 
в 1990 році в більшості країн респонденти 
оцінили відносно високо: в чотирьох із семи 
країн від 40 до 82 відсотків респондентів оці-
нили Бога як важливу складову життя. В дета-
лях, рівень релігійності респондентів у Швеції 
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знизився з 23 до 20%, в Західній Німеччині та 
Фінляндії – до 39 і 40% відповідно. Крім того, 
Іспанія також робить менший акцент на релі-
гії – рейтинг актуальності Бога і релігії зни-
зився з 52 до 49%, а у Великобританії від 45 
до 37%. США і Мексика мають значно біль-
шу кількість людей, які оцінюють релігійність 
як важливу (як в 1981, так і в 1990 році). Релі-
гійність в США завжди була відносно високою 
в порівнянні з іншими країнами, що мають 
також високий рівень передових технологій 
і науки, зокрема, таких як Німеччина чи Шве-
ція. Таким чином, США демонструють високі 
результати за рівнем релігійності. Їх можна 
порівняти з країнами, що не входять до пе-
реліку найбільш модернізованих країн у світі  
[3, с. 113-114]. США, схоже, є особливим фе-
номеном, який потребує окремих комента-
рів, які ми і зробимо наприкінці дослідження.  
У всякому разі, релігійність в США також зни-
зилася з 81 до 75%. Останньою, але не менш 
важливою обставиною, пов’язаною з тим, є те, 
що рівень релігійності навіть у Мексиці, який 
був доволі високим для переважної більшо-
сті респондентів, (92%), скоротився майже 
на 10% (до 82%). 

Узагальнюючи вищезазначене, можна 
стверджувати, що секуляризація поширилася 
навіть на країни третього світу, які вже показу-
ють низький рівень релігійності. Для того, щоб 
довести тезу, що умови процесу модернізації 
впливають на рівень релігійності і пов’язані з 
низьким рівнем економічної безпеки, потріб-
но оцінити економічний стан відповідних кра-
їн в ході виконання дослідження. Далі цього 
здійснено кореляційно-факторний аналіз чут-
ливості релігійності (релігійної важливості) 
у співвідношенні з рівнем економічної безпеки, 
який вимірюється, виходячи з показників ВНП 
на душу населення. З цієї причини, інформа-
ція про ВНП на душу населення, яка досліджу-
ється в кореляційному зв’язку з релігійністю 
в 1990 році, отримана з «Доповіді про люд-
ський розвиток – 1993» , яку було підготовле-
но Світовим банком. У доповіді представлено 
емпіричні дані дослідження суб’єктивного рів-
ня благополуччя та економічної безпеки різних 
країн. Консолідований аналіз результатів при-
зводить до констатації наявності зворотнього 
кореляційного зв’язку між рівнем економічної 
безпеки та рівнем релігійності. Так, в більшості 
країн, що мають високі показники ВНП на душу 
населення, респонденти оцінюють значущість 
релігії за відносно низькими балами (3-5) в по-
рівнянні з тими країнами, в яких більш низькі 
показники ВНП на душу населення, втім релігія 
оцінюється респондентами як більш важлива. 
На перший погляд, можна було б припусти-
ти, що зв’язок економічної безпеки і релігій-
ності (з деякими винятками) може бути опи-
саний як взаємопов’язаний. Так, наприклад, 

20% респондентів США оцінили релігійність 
як дещо важливе в житті. Це супроводжується 
дуже високим ВНП на душу населення в США – 
$ 25000. У Великобританії, де релігійність оці-
нюється як важлива 37% респондентів, більш 
низький ВНП на душу населення – $ 15500. Ще 
більш яскравий приклад наявності зворотньо-
го кореляційного зв’язку між релігією і еконо-
мічною безпекою простежується в Мексиці. 
При порівняно більш низькому ВНП – $ 3000 
на душу населення, релігійність була оцінена 
як найважливіша цінінсть понад 80% респон-
дентів. 

За твердженням Е. Гіденса [4, с. 531], в США 
свобода релігійного самовираження була 
закріпленою в Конституції 1776 року, задовго 
до того, як набула подібної поширеності в За-
хідній Європі. У зв’язку з цим, релігія в США 
розвивається поліморфно. Сьогодні майже 
90% населення номінально вважають себе 
християнами. У кожному разі, розуміння осо-
бливого статусу релігії в США, побіжні погляди 
на історію виникнення модернізації та релі-
гії можуть бути інтерпретованими в контексті 
теорії М. Вебера, викладеної в роботі "Про-
тестантська етика і дух капіталізму". К. Кам-
мейер стверджує, що висновки М. Вебера 
у зазначеній роботі грунтувалися на тому, що 
економічна безпека, яка є властивою сучас-
ним західних суспільствам, сильно зміцнилася 
за рахунок поширення протестантизму. 

Після розриву з католицькою церквою 
в США сформувалися різноманітні конфесії, 
які мають набагато більш позитивне ставлен-
ня до економіки і підприємницької діяльності, 
в порівнянні з католицизмом [1, с. 336]. Од-
ним з провідних реформістських напрямків, 
який легітимізував капіталізм, став кальвінізм. 
Кальвінізм є сфокусованим на етиці прире-
чення, яка постулює можливість, для деякого 
числа обраних, увійти на небеса в життя після 
смерті, оскільки вони були обраними від Бога 
за критерієм матеріально-фінансової спро-
можності та успішності. Таким чином, кальві-
ністи є схильними звертатися до критерію 
економічних здобутків, щоб з’ясувати, чи були 
вони серед "обраних". Економічні досягнення 
в етиці кальвінізму є прирівняними до любо-
ві до Бога. Справді, кальвінізм в значній мірі 
визначає релігійні цінності і переконання  
респондентів США [3, с. 116], що може висту-
пати підставою для наявності взаємно-пози-
тивної кореляції релігійності та економічної 
безпеки в американській вибірці. Великобри-
танія є іншим винятком. Оскільки невідповід-
ність тенденції є суттєво невисокою, можна 
припустити, що Великобританія була секуля-
ризованою в більшій мірі, ніж інші спільноти 
Західної Європи. Відповідно до тези, зворотня 
кореляція між ВНП на душу населення і рів-
нем релігійності, підтверджується емпірично. 
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У п’яти з семи суспільств виявлено прогнозо-
ване співвідношення між економічною безпе-
кою і релігійністю. Звичайно, є декілька країн 
(США, Ірландія), які не можуть бути однознач-
ним підтвердженнями основної тези. За допо-
могою подальших досліджень по цій темі об-
грунтованість тези може бути підвищеною. 
Тим не менш, загальна тенденція показує, що 
країни з більш низьким рівнем економічного 
розвитку виявляють більш виражений інтерес 
до релігійних цінностей і переконань. 

Висновки. Метою даного дослідження був 
доказ того, що релігійна віра і пов’язані з нею 
значення перебувають в стійкому співвідно-
шенні з економічною безпекою та рівнем мо-
дернізації суспільства. У цьому контексті було 
залучено теорії секуляризації, які мали служи-
ти основою для розуміння виникнення процесу 
модернізації та його значення для суспільства. 
Крім того було відзначено, що погляд на світ, 
який є грунтованим на традиційних віруваннях 
і цінностях, мав поступитися місцем науково-
му світогляду. В рамках наукового світогляду 
відбулася заміна незрозумілою містичної "ло-
гіки" на логіку матеріалістичну і світську.

Замість того, щоб шукати духовний поряту-
нок, люди поміняли мотивацію порятунку на мо-
тивацію економічних досягнень, яка визначи-
ла їх основні цілі та прихильність до сучасного 
суспільства. З вищеозначеного випливає те, 
що секуляризація і модернізація є нерозривно 
пов’язаними одна з однною. Обидві вони ма-
ють негативний вплив на релігію, заохочуючи 
людей використовувати свої знання, щоб кон-
тролювати їх навколишнє середовище і долю, 
а не покладатися на традиційні вірування ре-
лігійних вчень. Якщо погодитися з цим посту-
латом, то стає зрозумілим, що модернізація, 
яка є рухомою світським світоглядом, призво-
дить до пріоритетності економічних цінностей 
в порівнянні з релігійними переконаннями і 
цінностями. Зв’язок між зниженням релігій-
ності та підвищенням рівня економічної без-
пеки може бути емпірично-підтвердженим. 
За рахунок застосування вторинного аналізу 
результатів дослідження семи країн Заходу, 
встановлено, що п’ять з них підтверджують 
наявність кореляції. На модернізацію в дослі-
джених спільнотах, сильно вплинули релігійні 
рухи. У порівнянні з традиційними різновида-

ми християнської релігії, нові конфесії, секти 
і релігії у сфері релігійної етики володіють ви-
раженою толерантністю до підприємницької 
успішноті і накопичення. Навіть якщо секуля-
ризація і модернізація можуть бути іденти-
фікованими як поточні процеси в майже всіх 
західних соціумах, деякі традиційні цінності, 
які є вкоріненими в релігії, завжди будуть слу-
гувати показником соціального порядку і ста-
більності (наприклад, в контексті негативної 
морально-етичної оцінки злочинів, зокрема, 
злодійства або вбивства, які переслідуються 
не тільки в рамках кримінального права, але 
й релігійної етики). Хоча традиційні цінності, 
очевидно, втрачають свій вплив в ряді облас-
тей суспільного життя, деякі з них ще відпові-
дають соціальним експектаціям, і тому зали-
шаються релевантними сучасності.


