
УДК 330.2 

Секція: Економічні аспекти забезпечення безпеки життєдіяльності 

І.О. Антоненко, О.М. Мартин 

м. Львів, Львівський державний  

університет безпеки життєдіяльності 

РЕЛІГІЯ ЯК НЕЕКОНОМІЧНИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ  

 

Економічна безпека – це такий стан економіки, який досягається в 

результаті сукупності ефективних заходів щодо регулювання економічного 

механізму і за якого створюються умови для вільного і стабільного соціально 

орієнтованого розвитку країни, що передбачає задоволення життєво необхідних 

потреб населення та гарантування використання можливостей самореалізації 

кожного громадянина, забезпечується відносна автономність та стійкість 

економіки до впливу зовнішніх і внутрішніх негативних факторів» [1, с. 19]. 

Економічна безпека країни повинна забезпечуватися високоефективною 

національною економікою, науково обґрунтованою економічною політикою 

держави, вона повинна захищати себе сама на основі високої продуктивності 

праці, якості та конкурентоспроможності продукції тощо. Разом з 

економічними чинниками, сьогодні важливими стають неекономічні чинники 

забезпечення економічної безпеки, серед яких вагове місце займає релігія. 

Релігійний чинник характеризує причинно-наслідковий вияв 

функціонального зв’язку релігії і суспільства, ступінь, характер, результат її 

впливу на основні компоненти структури соціуму, його підсистеми, соціальні 

процеси, життєдіяльність, їхню поведінку [2, с. 28]. Вплив релігійного чинника 

на економічне середовище країн Європи наведено в таблиці 1. 

Між зростанням духовності і  економічним розвитком в суспільстві 

спостерігається прямий зв'язок, обернений зв’язок наявний між зростанням 

духовності і негативними явищами в процесі трансформації соціально-

економічної системи (тінізація економіки, зниження рівня зайнятості, 



погіршення якості людського капіталу та асиметрія міжнародної міграції 

трудових ресурсів) [3, с. 6]. 

Таблиця 1 

Вплив релігійного чинника на економічне середовище країн Європи 

у розрізі основних релігійних орієнтацій [4, с. 158] 
 Протестантизм Католицизм Православ’я  Іслам 

Ставлення до 

праці 

Праця як 

обов’язок, що 

наближує до Бога 

Праця має 

задовольняти 

релігійні і моральні 

потреби  

Праця в ім’я 

високої мети 

 Праця як засіб 

розвитку 

Ставлення до 

грошей та 

багатства 

Накопичення 

грошей як мета, 

але в ім’я Бога 

Шанування 

багатства як засобу 

та влади, що він дає 

власнику 

Гроші як засіб. 

Неправедне 

багатство – гріх 

Гроші як засіб, 

визнання 

необхідності 

торгівлі 

Ставлення до 

приватної 

власності 

Недоторканість 

приватної 

власності 

Приватна власність 

не є абсолютною 

цінністю і є однією 

з можливих 

Права власності 

не акцентовані. 

Домінування 

общинності  

Права власності 

не акцентовані. 

Домінування 

індивідуально-

сімейної форми 

Тип поведінки Інноваційний Традиційний Традиційний Традиційний 

Норма 

накопичення 

Висока Невисока Невисока Середня 

Орієнтація Орієнтація на 

результат 

Орієнтація на 

процес 

Орієнтація на 

процес 

Орієнтація на 

процес 

Економічна 

одиниця 

Індивідуум Сім’я та колектив Сім’я та колектив Сім’я та община 

єдиновірців 

Тип поведінки Індивідуалізм, 

конкуренція, 

динамізм, 

інноваційність 

Соціальний 

характер поведінки 

Колективізм, 

соборність, 

мобілізація, 

винахідливість 

Конформізм, 

консенсус, 

допомога 

єдиновірцям 

Економічні 

норми 

Контрактні, 

раціональні, 

обумовлені 

особистим 

інтересом 

Обумовлені 

звичаями, 

традиціями, 

соціальними 

інтересами 

Обумовлені 

звичаями, 

традиціями, 

загальними 

інтересами 

Обумовлені 

звичаями, 

неформальними 

зв’язками  

 

За показниками, які характеризують стан соціально-економічного 

розвитку країни (ВВП на душу населення, індекс економічно свободи), по-

перше, найбільш успішними є протестантські, а найменш успішними – 

православні та мусульманські країни, по-друге, католицькі країни займають 

проміжну позицію, по-третє, християнські країни випереджають 

мусульманські, індуїстські країни і країн з традиційними етнічними релігіями, 

по-четверте, між ступенями релігійної та економічної свободи є пряма 

залежність. Узагальнений показник ВВП на душу населення в християнських 

країнах становить близько 15 тис. дол., у мусульманських вдвічі менше – 7,5 



тис. дол. При цьому слід ураховувати той факт, що ціла низка країн Азії, де 

провідною релігією є іслам, є видобувачами та експортерами нафти. Країни, 

провідною  релігією  яких  є  індуїзм,  мають  близько  5,3 тис.  дол.,  країни  з  

традиційними  етнічними  релігіями (країни  Африки)  переважно  є  

найбіднішими  країнами світу з ВВП на душу населення 1,2 тис. доларів [5, с. 

53]. 

Італійські економісти довели, що релігія може збільшити ВВП за рахунок 

підвищення довіри в суспільстві; американські – що релігія знижує корупцію та 

підвищує повагу до закону та  забезпечує  економічне  зростання.  

Отже,  навіть  якщо  сьогодні  можна  констатувати факт  про  

опосередкований  вплив  релігії  на  соціально-економічний розвиток, не можна 

ігнорувати первісного впливу релігій, що зумовили траєкторію розвитку кожної 

країни і впливають на стан економічної безпеки. Релігія, як суспільна 

інституція, чинить  опосередкований  вплив,  оскільки  релігійні  догми  

пронизують  культуру  нації,  що  успадковується наступними поколіннями та 

впливає на індивіда з підсвідомості. Світовий досвід економічного розвитку  

свідчать,  що  вихід  з  кризи  залежить  не тільки  від  матеріальних,  технічних,  

фінансових ресурсів  і  тактики  проведення  реформ,  а  й  від  системи  

неекономічних  чинників,  що  панує  в  суспільстві, усвідомлення  вибраних  

цілей  та  шляхів  їх  досягнення, відповідності цілей тій ментальності та 

системі цінностей,  які  є  домінуючими.   
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