
Белорусский государственный университет  

Экономический факультет  

Кафедра теоретической и институциональной экономики  

Аннотация к дипломной работе 

 «Роль института религии в формировании современной социально-

экономической общности»  

Лукашевич Юлия Сергеевна 

 научный руководитель: Лемещенко Пётр Сергеевич 

 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа содержит 65 станиц, 15 рисунков, 6 таблиц, 3 

приложения, 43 использованных источников. 

РЕЛИГИЯ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОБЩНОСТЬ, 

КУЛЬТУРНЫЙ КОД, ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНЫЙ 

КАПИТАЛ. 

Объект исследования - религиозная деятельность и, соответственно, 

сфера человеческих отношений, обусловленных деятельностью института 

религии. 

Предмет исследования - зависимость экономики от вероисповедания и 

механизм влияния религиозно-ценностных отношений на социально-

экономическое развитие стран. 

Цель исследования - проверка взаимосвязи между религиозностью 

населения и их отношением к новым экономическим ценностям, на примере 

отношения верующих к организации труда и важным аспектам этой сферы 

человеческой деятельности. 

Методы исследования: метод единства исторического и логического, 

статистический метод, анкетирование. 

Дипломная работа посвящена исследованию института религии, а 

также выявлению зависимости экономики от вероисповедания и механизма 

влияния религиозно-ценностных отношений на социально-экономическое 

развитие стран. Связь между религией и экономической деятельностью 

человека существует с древнейших времен. Религия оказывала и оказывает 

активное воздействие на поведение верующих в сфере экономики и 

производства, на отношение к труду. В связи с этим, роль института религии 

в формировании современной социально-экономической общности является 

темой, затрагивающей все ключевые аспекты формирования социально-

экономического общества. 

Автор дипломной работы подтверждает, что приведённый в ней 

расчетно-аналитический материал правильно и объективно отражает 

состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и 

других источников теоретические и методологические положения и 

концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 

 



РЭФЕРАТ 

 

У дыпломную работу ўваходзяць 65 старонак, 15 малюнкаў, 6 табліцы, 

3 дадатку, 43 крыніцы. 

РЭЛІГІЯ, САЦЫЯЛЬНА-ЭКАНАМІЧНАЯ АГУЛЬНАСЦЬ, 

КУЛЬТУРНЫ КОД, ЭКАНАМІЧНАЕ РАЗВІЦЦЁ, САЦЫЯЛЬНЫ КАПІТАЛ. 

Аб'ект даследавання - рэлігійная дзейнасць і, адпаведна, сфера 

чалавечых адносін, абумоўленых дзейнасцю інстытута рэлігіі. 

 Прадмет даследавання - залежнасць эканомікі ад веравызнання і 

механізм ўплыву рэлігійна-каштоўнасных адносін на сацыяльна-эканамічнае 

развіццё краін.  

Мэта даследавання - праверка ўзаемасувязі паміж рэлігійнасьцю 

насельніцтва і іх стаўленнем да новых эканамічных каштоўнасцяў, на 

прыкладзе адносіны вернікаў да арганізацыі працы і важным аспектам гэтай 

сферы чалавечай дзейнасці.  

Метады даследавання: метад адзінства гістарычнага і лагічнага, 

статыстычны метад, анкетаванне.  

Дыпломная праца прысвечана даследаванню інстытута рэлігіі, а 

таксама выяўленню залежнасці эканомікі ад веравызнання і механізму 

ўплыву рэлігійна-каштоўнасных адносін на сацыяльна-эканамічнае развіццё 

краін. Сувязь паміж рэлігіяй і эканамічнай дзейнасцю чалавека існуе з 

найстаражытных часоў. Рэлігія аказвала і аказвае актыўнае ўздзеянне на 

паводзіны вернікаў у сферы эканомікі і вытворчасці, на стаўленне да працы. 

У сувязі з гэтым, роля інстытута рэлігіі ў фарміраванні сучаснай сацыяльна-

эканамічнай агульнасці з'яўляецца тэмай, якая закранае ўсе ключавыя 

аспекты фарміравання сацыяльна-эканамічнага грамадства. 

Аўтар дыпломнай работы пацвярджае, што прыведзены ў ёй разлікова-

аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага 

працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і 

метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 

аўтараў. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

Degree work contains 65 pages, 15 figures, 6 tables, 3 appendixs, 43 used 

sources. 

RELIGION, SOCIO-ECONOMIC, COMMUNITY, CULTURAL CODE, 

ECONOMIC DEVELOPMENT, SOCIAL CAPITAL.  

The object of study - religious activities and, accordingly, the sphere of 

human relations, due to the activities of the Institute. 

 Subject of research - the economy's dependence on religion and the 

mechanism of the influence of religious values relationship to socio-economic 

development of countries.  

The aim of the study was to check the relationship between level of 

religiosity and their attitude to the new economic values, the example of the 

relationship of believers to labor, and important aspects of this sphere of human 

activity.  

Research methods: the method of historical and logical unity, the statistical 

method, questionnaire.  

Thesis is devoted to study of the Institute of religion and to identify the 

economy's dependence on religion and mechanism of the influence of religious 

values relationship to socio-economic development of countries. The relationship 

between religion and economic activity of the person exists from ancient times. 

Religion has had and is having an active impact on the behavior of believers in the 

sphere of economy and production, the relation to work. In this regard, the role of 

religion in the formation of modern socio-economic community is a topic that 

touches all the key aspects of forming socio-economic society.  

The author of the degree work confirms that it is given in the settlement and 

analytical materials correctly and objectively reflects the state of the test process, 

and all borrowed from the literature and other sources of theoretical and 

methodological principles and concepts are accompanied by references to their 

authors. 


