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РеЛІГІЙНІСТЬ СУЧАСНОЇ  
ПОЛІТИЧНОЇ еЛІТИ УКРАЇНИ

У статті на основі релігійно-філософського аналізу розкрито світоглядну 
специфіку релігійності сучасного українського політикуму через призму спів-
відношення понять релігійність та державотворення.
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РеЛИГИОЗНОСТЬ СОВРеМеННОЙ  
ПОЛИТИЧеСКОЙ эЛИТы УКРАИНы

В статье с помощью религиозно-философского анализа охарактеризована 
мировоззренческая специфика религиозности современного украинского поли-
тикума в соответствии с понятиями религиозность и государственная дея-
тельность. 
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reLigiouSneSS of modern  
poLiticaL eLite of ukraine

This article deals with the problem of the religious worldview of modern Ukrai-
nian politicians between concepts of the religiousness and state on the basis of reli-
gious and philosophical analysis. 
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Політичні вподобання українського суспільства досить часто ста-
вали предметом спеціалізованих досліджень фахівців різних науко-
вих зацікавлень. Натомість, сфера духовного представництва вітчиз-
няної політичної еліти оминається або знаходить своє відображення 
далеко не у кращому світлі – коли з’являються гіпотези приналеж-
ності політиків до таємних, напівміфічних організацій чи товариств. 
Натомість реальні дослідження цієї проблеми в українській релігієз-
навчій науці відсутні. 
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Серед вітчизняного політикуму склалася традиція не надто декла-
рувати свої релігійні вподобання або навпаки – публічно підтриму-
вати одну чи іншу релігійну організацію. Причину такого явища слід 
шукати у процесах націєтворення, формування політичної еліти та 
власне релігійної політики нашої держави, яка не завжди є прагма-
тичною та далекоглядною.

Метою та завданням даної наукової статті є спроба виявлення релі-
гійної приналежності представників сучасного політикуму. З’ясувати 
яким чином їх релігійність відображається на рейтингу і популярнос-
ті у суспільстві. Водночас, науковий інтерес представляє співвідно-
шення понять релігійність і національна самоідентичність. 

Наукові розвідки з даної тематики в українській релігієзнавчій на-
уці практично відсутні. Тема релігійності українського політикуму не є 
розробленою. Переважна більшість вітчизняних дослідників розвитку 
релігійних процесів в Україні не звертають увагу на духовні переко-
нання політичної еліти, вважаючи це питання приватно-особистісною 
сферою. Натомість дана складова відіграє далеко не останню роль, 
адже не секрет, що церква часто використовується як інструмент впли-
ву на свідомість мас, або навпаки – може впливати на окремо взяту 
особу, представляючи при цьому не лише національні, а й інтереси ін-
ших держав, з яких керується та чи інша церква. На сьогоднішній день 
можемо послуговуватись окремими фрагментарними дослідженнями 
даної сфери таких українських науковців як О. Кузьмова [30], В. Мель-
ник [33], Н. Гаврілової [18], С. Онищук [37], Ю. Чорноморця [64] та ін.

Зважаючи на специфіку теми і відсутність реальних вказівок на 
релігійну приналежність представників політичної еліти, під час на-
писання статті будемо послуговуватися, в основному, інтернет-ре-
сурсами і аби уникнути неправдивих/вигаданих свідчень, які часто 
зустрічаються у світовій павутині, при встановленні факту приналеж-
ності тієї чи іншої особи до певного віросповідання, будемо викорис-
товувати інформації, принаймні, двох джерел різного походження.

На сьогоднішній день, в умовах цивілізаційного різноманіття, для 
будь-якого суспільства виникає реальна загроза асиміляції традицій-
ної культури з загальноконтинентальними, або загальносвітовими ін-
теграційними спільнотами. При цьому знівельовуються такі поняття 
як нація, етнос, місце яких займає загальна термінологія європеєць, 
американець тощо. Разом з тим, одним з визначальних факторів збе-
реження самоідентифікації окремих народів відводиться, в основно-
му, релігії, яка залишається виразником історичної спадщини окре-
мого народу – його культурної самобутності та окремішності. 
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Нинішня Україна декларує себе як світська держава, і Конституція 
регламентує рівні права віруючих і невіруючих громадян у їхньому 
прагненні реалізовувати свої духовні потреби, а також право сповід-
увати будь-яку релігію чи не сповідувати жодної, що прописано у 
статті 35 Основного Закону [27]. Проте, на даний час досить важко 
ідентифікувати публічного політика в Україні, котрий б відкрито ви-
являв свої нерелігійні переконання. Усі теперішні та колишні очіль-
ники нашої держави, а також представники вищої державної ієрархії 
більшою або меншою мірою демонструють свою приязнь до релігії 
та релігійних інституцій, використовуючи її як певний елемент піару 
або, принаймні, показують свою духовність, щоб не виглядати в очах 
нації бездушним атеїстом. Причиною такої поведінки є рівень довіри 
українців до релігійних інституцій. Соціологічні дослідження Центру 
Разумкова встановили, що українське суспільство довіряє церкві на 
рівні 65,6 % опитаних, не довіряють – 26,2 % опитаних [59]. Іншими 
словами, якщо політична еліта сучасної України буде показово де-
монструвати свою арелігійність – вона може опинитися на задвірках 
української політичної системи.

Отож, спробуємо з’ясувати релігійну приналежність представни-
ків пануючої політичної еліти у сучасній Україні у співвідношеннями 
з їх державницькою діяльністю.

Четвертий Президент України і його найближче оточення пред-
ставлене Партією Регіонів ніколи не приховували своїх релігійних 
переконань. Будучи, в основному, вихідцями зі сходу нашої держави, 
зрозумілим ставав той факт, що політична еліта України періоду 2010 
– 2014 рр. – це прихожани Української православної церкви (далі 
УПЦ). В. Янукович, М. Азаров, В. Рибак та інші державні діячі сис-
тематично відвідували українські храми Московського Патріархату, 
неодноразово відбувалися зустрічі з предстоятелем УПЦ Володими-
ром. Політична еліта усіляко підтримувала дану церкву, надаючи їй 
та її керівництву преференцій. Так, за статистичними даними Центру 
Разумкова, УПЦ з 2010 р. по 2014 р. збільшила кількість своїх пара-
фій з 11790 до 12673, монастирів з 179 до 214, що порівняно з іншими 
православними церквами є значущим показником [47; 48]. Водночас, 
очільник Російської православної церкви (далі РПЦ) Кіріл неоднора-
зово здійснював свої візити до України, декларуючи ідеї «Русского 
мира», єдності православ’я та потреби в опіці «старшого брата» над 
«меншим» [22; 32; 40]. Український політикум не висловлював чіткої 
позиції щодо такої поведінки патріарха [23], яка суперечила не лише 
національним інтересам, але, як виявилося, несла загрозу територі-



Наукові записки Національного університету «Острозька академія»164

альній цілісності нашої держави [13]. Водночас, і суспільна думка 
була скоріш толерантно-зваженою, аніж критичною [26; 52] і лише 
починаючи з 2014 р. статті у суспільно-громадських виданнях є деда-
лі гострішими [65; 66]. 

Події 2014 р. показали, що на УПЦ з боку Росії покладалася роль 
«П’ятої колони» в Україні. Під прикриттям церкви, з боку нашого 
північного сусіда, реалізувалася цілеспрямована робота щодо під-
готовки плацдарму по т.зв. приєднанню територій південно-східної 
України до Російської Федерації. Десятки дестабілізуючих організа-
цій під прикриттям православної ідеології здійснювали і здійснюють 
диверсійну роботу в українських містах та селах. Священнослужи-
телі декларують ідеї величі Росії – її покликання бути захисником 
православ’я, водночас інші конфесії засуджуються або мають загаль-
ну назву «розкольники», «відступники», «так звані» тощо. Прослав-
ляючи «русское единство» і знівельовуючи ідею українського націєт-
ворення УПЦ представляє прямі інтереси Кремля. 

У рамках даного твердження виникає низка протиріч, які потребу-
ють детального аналізу. Чому на території незалежної держави за 23 
роки існування провідні позиції у духовній сфері займає церква, керів-
ництво якої здійснюється іншою державою. УПЦ, за статистичними 
даними, станом на 1 січня 2014 р. об’єднує 12714 релігійних громад, 
що вдвічі більше ніж усі інші, зареєстровані в Україні православні 
релігійні організації (6067) [48]. Отож, переважна більшість українців 
сповідують православ’я російського зразка, підтримуючи тим самим 
політику Росії щодо України. Яким же ж чином співвідноситься на-
цієпатріотизм і духовність? Адже вони не можуть іти окремо – ці два 
поняття нерозривно зв’язані між собою. Причиною такого явища слід 
шукати у відсутності цілісної державної політики у релігійній сфері. 
Українська влада, періоду незалежності, віддавала перевагу мирській 
сфері, а не духовним потребам.

Звичайно, що не варто зрівнювати до єдиного знаменника усіх свя-
щеннослужителів УПЦ, значна кількість яких є національно свідо-
мими, але в силу обставин, що склалися (неканонічність Київського 
патріархату, анафеми з боку Москви, людські пересуди, т.зв. батьків-
ська віра тощо) продовжують служити в рядах проросійської церков-
ної інституції. 

Не вдаючись у подробиці політичної діяльності В. Януковича та 
Партії Регіонів можемо констатувати лише декілька позицій, які сто-
суються теми дослідження. Декларуючи свою приналежність до ро-
сійського православ’я у репрезентації на вітчизняних теренах УПЦ, 
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політична еліта останньої чотирирічки представляла інтереси лише 
окремої категорії населення України – в основному центральної та 
східної України, де УПЦ має найбільше представництво, а решта – 
змушені були послуговуватися власними ресурсами – не маючи на-
лежної підтримки з боку держави, яка була неможливою апріорі. 
Турбуючись про власні інтереси, а не про державу, влада, з самого по-
чатку, заклала підвалини поділу країни на окремі території за різними 
категоріями (економіка, духовна сфера, царина політики, національні 
преференції тощо). Така ситуація, в самій своїй основі, не могла спри-
яти побудові цілісної нації з самобутньою культурою.

У цьому контексті варто також згадати окремі рішення влади на-
правлені на регулювання релігійного життя України. 6 грудня 2012 
р. тодішній Президент України всупереч позиції Всеукраїнської ради 
церков і релігійних організацій (далі ВРЦіРО), а також правозахис-
ників, громадських активістів і науковців, підписав законопроект 
№ 10221 (Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України (щодо діяльності Міністерства юстиції, Міністерства 
культури, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність 
яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, 
а також Державного космічного агентства) [44]. Дане рішення ви-
кликало чималий резонанс у вітчизняних релігійних колах [9; 16; 20; 
62; 69]. Крім того, було реорганізовано Державний комітет у справах 
національностей та релігій, функції реалізації державної політики у 
сфері релігії якого перейшли до компетенції Міністерства культу-
ри України [58] з видозміною організуючо-контролюючих функцій 
у представницькі, хоча ВРЦіРО неодноразово зверталася до Прези-
дента та Прем’єр-міністра України з проханням зберегти єдиний дер-
жавний орган у справах релігій. Ці дії скоріш дестабілізували, а не 
консолідували суспільство, адже для переважної більшості населення 
забезпечення релігійних прав є нагальною потребою. 

Якщо коротко підсумувати співвідношення понять релігії і держа-
вотворення політичної еліти останніх років, то можемо стверджувати 
той факт, що реальної, комплексної, всеоб’ємної, наукововиваженої 
програми розбудови української державності, представники влади не 
мали, а реалізація духовних інтересів українського соціуму розгляда-
лася з позицій приналежності чи неприналежності до УПЦ. 

Зі зміною політичної ситуації в Україні у 2014 р. почали з’являтись 
нові обличчя та «виринати» старі, які прагнуть зайняти вакантне міс-
це політичного істеблішменту. Спробуємо розглянути їх державот-
ворчі принципи з врахуванням їх релігійних переконань.
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За часів президентства В. Януковича найбільш одіозною фігурою 
опозиційного спротиву владі була лідер ВО «Батьківщина» Ю. Тимо-
шенко. Політик з великим досвідом, яка пройшла шлях від «фаворит-
ки» П. Лазаренка до «політичного в’язня» В. Януковича поступово 
втрачає свої позиції на вітчизняному «політичному олімпі». Вийшов-
ши з в’язниці Юлія Володимирівна спробувала одразу повернути 
собі лідируючі позиції в українському суспільстві, але «майдан» не 
сприйняв її гасел – країна змінилась і ті, хто ще декілька років назад 
стояли на мітингах у підтримку лідера ВО «Батьківщина» у 2014 р. 
ідеалізують уже зовсім інших осіб, яскравим прикладом чого стали 
президентські перегони і кількість голосів поданих за неї на виборах 
2010 р. (11593357 осіб) [46] і 2014 р. (2310050 осіб) [45]. 

У діяльності Ю. Тимошенко як політика, церква і релігія завжди 
відігравали значну роль. За часів своєї активної політичної кар’єри 
вона відвідували різні храми і не лише християнського віросповіда-
ння, але й інших релігій [1; 67]. Ще у 1998 р. отримала нагороду від 
УПЦ – Орден святої великомучениці Варвари, за визначні заслуги 
перед церквою [63]. Кожну свою передвиборчу компанію лідер ВО 
«Батьківщина» освячувала за допомогою священнослужителів [11; 
51; 61], таким чином намагаючись залучити прихожан церкви до 
свого електорату. Особливістю політики Ю.Тимошенко, у релігій-
ній сфері, було те, що вона і її найближче оточення, наголошували 
на її православному віросповіданні [3; 64], але ніколи не згадували 
про приналежність до Київського чи Московського патріархатів, хоча 
факт отримання нагороди від УПЦ є показовим.

Відсутність визначення щодо патріархатів можемо розцінювати 
скоріш як політичну технологію, аніж власні переконання. Прагну-
чи до популярності серед якомога більшого числа українців, вико-
ристовуючи фактор релігійності лише одного «православного крила» 
можна втратити частину електорату іншого патріархату, що в умовах 
гострого політичного протистояння може мати фатальні наслідки.

Водночас, повноцінного діалогу з лідерами найбільшого представ-
ництва православ’я в Україні УПЦ у Ю. Тимошенко ніколи не було. 
Звичайно, що в силу своєї професійної діяльності Юлія Володимирів-
на неодноразово зустрічалася з колишнім предстоятелем УПЦ Воло-
димиром, але реальної співпраці між ними не було. Підтвердженням 
даної тези може слугувати відсутність підпису представника церкви 
у спільному зверненні Церков і релігійних організацій України до ко-
лишнього Президента В. Януковича щодо звільнення Ю. Тимошенко 
з в’язниці [21]. Ще одним фактом схильності лідерки «Батьківщини» 
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до УПЦ КП є таїнство вінчання її доньки Євгенії з Шоном Каром, 
яке відбулося у Видубицькому монастирі, який належить Київському 
Патріархату [50; 55]. Зрозуміло, що для віруючої людини здійснення 
таїнства в церкві іншого віросповідання є недопустимим і прирівню-
ється до гріха. 

Крім того, сповідуючи православ’я, Юлія Володимирівна постій-
но намагалася залучитися підтримкою як серед духовних кіл, так і 
серед віруючих. Використовуючи релігійний фактор, в залежності від 
суспільних настроїв, вона або активно підтримувала створення по-
місної церкви як у 2013 – 2014 рр. [56; 68], або займала нейтралітет у 
цьому питанні як у 2008 р. [12]. Ю. Тимошенко переслідувала завжди, 
в першу чергу, політичні цілі, а її релігійні переконання слугували до-
повненням її образу, а не особистісними переконаннями.

На сьогоднішній день Ю. Тимошенко і її політична сила втрачають 
позиції серед українців – непослідовна політика, популістські заяви, 
газові скандали, невизначена релігійність – усе це та ряд інших фак-
торів поступово знівельовують вплив колишнього Прем’єр-міністра 
і якщо найближчим часом не відбудеться реорганізація її політичної 
сили можливі варіанти зникнення Ю. Тимошенко з політичної карти 
України.

Ще одним політиком нової генерації є Олег Ляшко. Фігура досить 
одіозна і далеко неоднозначна. Його радикальні висловлювання і кри-
тика опонентів інколи викликають іронію, але його практичні дії ма-
ють схвальні відгуки у суспільстві, підтвердженням чого стало його 
третє місце на президентських перегонах 2014 р. 

Олег Валерійович належить до тієї категорії політиків, які не над-
то декларують своє особисте життя, а тим більше приналежність до 
тієї чи іншої церкви. Судячи з політичної діяльності лідера Радикаль-
ної партії, релігія, у його концепціях державного розвитку України, 
не є прерогативою сферою. Будучи політиком епохи, а не епохальним 
політиком О. Ляшко заробляє свої голоси різкими висловлюваннями 
і неординарними діями, при цьому, ніколи не критикуючи релігійних 
діячів чи політику церкви. Його офіційний сайт неодноразово роз-
міщував родинні світлини з візитів О. Ляшка до храмів УПЦ КП [14; 
15], при чому жодних офіційних коментарів щодо приналежності чи 
симпатій до інших гілок православ’я не зустрічається. Є лише окремі 
згадки про підтримку О. Ляшком єдиної української церкви, без якої, 
як він вважає, не буде єдиної України [54]. 

Отож, можемо зробити висновок, що О. Ляшко не використовує 
фактор віросповідання у своїх політичних цілях, його популярність 
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базується на іншому образі – образі бунтівника, борця з несправедли-
вістю і олігархічною системою. Людини, яка не боїться правди, а хрис-
тиянські чесноти милосердя, толерантності, зваженості використову-
ються їм у родинно-особистісній сфері, а не у публічній діяльності. 

Олександр Турчинов – з 23 лютого по 7 червня 2014 р. виконувач 
обов’язків Президента України. Після кривавих лютневих подій осо-
ба О. Турчинова стала компромісним варіантом між представника-
ми опозиції – людина не надто амбітна, толерантний, поміркований, 
врівноважений, не помічений у великих скандалах – політик, який 
завжди знаходився в тіні лідера ВО «Батьківщина» Ю. Тимошенко, 
задовольнив не лише український політикум, але й українське сус-
пільство загалом. О. Турчинов ніколи не приховував свого віроспо-
відання будучи не лише адептом, але й пресвітером церкви ЄХБ [3; 
19]. Його перебування на посаді в.о. Президента припало на одну з 
найтрагічніших і водночас доленосних сторінок історії незалежної 
України. Через певний час історики, політологи, психологи, релігі-
єзнавці та інші науковці здійснять свій аналіз особи О. Турчинова як 
Президента і дадуть науково виважену характеристику його дій, але 
уже сьогодні, в рамках висвітлення даної проблематики, можемо про-
аналізувати окремі моменти його діяльності. 

Обійнявши посаду в.о. Президента від О. Турчинова, в першу чер-
гу, очікували припинення ескалації конфлікту «влада-народ», нала-
годження діалогу у суспільстві, стабілізації ситуації у країні з метою 
підготовки та проведення позачергових виборів глави української 
держави. Декларуючи принципи єдності, ненасильства, толерантнос-
ті, миру і злагоди йому вдалося, на певний час, стабілізувати ситуацію 
в Україні. Але зовнішній фактор породив нові виклики, які в.о. Пре-
зидента не зміг, повною мірою, подолати. Звичайно, що вирішальним 
фактором у протистоянні з Російською Федерацією щодо АР Крим і 
південно-східних областей є політична воля і вміння знаходити комп-
роміс між представниками різних соціальних і політичних груп, але 
і фактор релігії не слід відкидати. Будучи, поза політикою, проповід-
ником у київській церкві «Слово життя» [4; 31; 43] у своїх проповід-
ях О. Турчинов декларує ідеї гуманізму, пацифізму, людяності, що в 
умовах, практично, військового стану, скоріш всього, направлені на 
збереження соціального спокою, ніж на посилення розшарування у 
суспільстві.

Крім того, у свій час, О. Турчинов став одним з ініціаторів ство-
рення ВРЦіРО з метою налагодження конфесійного діалогу в країні і 
вироблення спільної позиції усіх релігійних організацій представле-
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них в Україні. Хоча даний орган виконує, скоріш, дорадчу функцію, 
уже сам факт прагнення упорядкувати державно-церковні відносини 
у поліконфесійному українському суспільстві заслуговує на схвальні 
відгуки.

Водночас, особа О. Турчинова як в.о. Президента України вла-
штовувала сучасну Європу, яка, у значній мірі, є протестантською, 
натомість Росія, декларуючи ідеї «Русского мира», «православного 
единства» не сприймала його як державного діяча. У російських полі-
тичних колах особа О. Турчинова – це сектант, віровідступник, зрад-
ник слов’янського світу, фашист та ін. [2; 5; 8; 17; 49].

Зрозуміло, що після вступу на посаду п’ятого глави української 
держави, О. Турчинов не залишиться поза політикою, хоча він нео-
дноразово заявляв, що як служитель церкви може зробити більше для 
громадськості аніж політик [25; 36]. Його ідеї міжконфесійного діало-
гу, рівноцінного забезпечення реалізації прав усіх релігійних громад 
у державі може лягти в основу нової державно-церковної концепції, 
якої потребує українське суспільство. 

Після обрання Головою Верховної Ради О. Турчинова 27 лютого 
2014 р. відбулося призначення на посаду Прем’єр-міністра України 
А. Яценюка [42]. Будучи одним із лідерів опозиційного «майдану» 
особа Арсенія Петровича, як і в.о. Президента О. Турчинова, стала 
компромісним варіантом, яка, на той час, влаштовувала як україн-
ський політикум, так і український народ. Свою політичну кар’єру А. 
Яценюк розпочав ще у вересні 2001 р., коли його обрали в.о. міністра 
економіки АР Крим. За більш ніж 10-річну активну публічну діяль-
ність 15-й Прем’єр-міністр України має чималу підтримку у суспіль-
стві та авторитет у європейських та світових політиків. Його позиція, 
зазвичай, чітка і виважена, а публічні виступи не перенавантажені по-
пулізмом. 

Релігійність Арсенія Петровича викликала чимало гіпотез серед 
різних прошарків суспільства. Його відносили до іудеїв [6; 7], а його 
прізвище навіть зустрічається у книзі відомих євреїв України [34, с.7] 
або зараховували до церкви саєнтологів, приписуючи навіть високий 
ієрархічний ступінь [10; 29; 57]. Реально підтверджуючих фактів його 
приналежності до вищезгаданих віросповідань не має і тому, можемо 
розцінювати таку інформацію або як політтехнології, або як бажання 
окремих мас-медіа збільшити свій рейтинг серед читачів.

Теперішній очільник уряду не приховував своєї церковної прина-
лежності – позиціонуючи себе прихожанином УГКЦ, про що свідчить 
інформація, яка розміщена на його офіційній сторінці [35; 39], так і на 
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інших ресурсах [71; 72]. Свою релігійність А. Яценюк не застосову-
вав в активній політичній діяльності, прикладом чого може слугувати 
його передвиборча компанія 2010 р., під час якої він жодним чином 
не використовував церкву як інструмент впливу на виборців. Чи не 
єдиний випадок згадки про релігійний фактор у передвиборчій ком-
панії А. Яценюка є його заява про необхідність публічного вислов-
лювання політиками свого віросповідання [70]. Така практика поши-
рена у демократичних країнах Західної Європи та США – де політик 
не повинен мати «білих плям» перед своїм електоратом. Проте, така 
ініціатива тодішнього кандидата на посаду глави української держа-
ви, не знайшла своєї підтримки не лише серед політиків, але й серед 
суспільства загалом, що свідчило, певною мірою, про політичну не-
зрілість і недалекоглядність української нації, адже релігійна прина-
лежність може багато у чому визначати діяльність тієї чи іншої особи.

У сьогоднішніх реаліях А. Яценюк, як високопосадова особа, звер-
тає увагу на стан релігійності в Україні – проводячи регулярні зустрі-
чі з представниками духовенства різних віросповідань. При цьому 
політик намагається дотримуватися принципу «рівних можливостей» 
для усіх церков в Україні, без надання преференцій окремо взятій ре-
лігійній організації. 

25 травня 2014 р. український народ зробив свій вибір, віддавши 
54,7 % голосів за п’ятого Президента України – Петра Порошенка. 
Отримавши у спадок країну у стані неоголошеної війни з Російською 
Федерацією, з практично розваленою економікою, дезорганізованим 
суспільством – де жителі різних частин однієї країни не сприймають, 
не розуміють, а подекуди і ненавидять один одного, обраний Прези-
дент опинився у досить складній ситуації і чи зможе він подолати усі 
труднощі залежить, багато у чому, від нього і його політичної волі.

Після завершення голосування та оголошення перших проміжних 
результатів волевиявлення українців на адресу П. Порошенка поча-
ли надходити вітальні повідомлення. Одне з перших – привітання 
патріарха РПЦ Кіріла [24], у якому прослідковується усвідомлення, 
що обрання Президентом П. Порошенка не є повноцінною гарантією 
збереження позицій УПЦ в Україні, хоча він і є прихожанином да-
ної церкви [28; 60]. Якщо порівняти попереднього Президента, який 
є вихідцем з Донбасу, то П. Порошенко є представником територі-
ально іншої категорії українського суспільства – південно-західної 
[38]. Його релігійність має глибше коріння, адже православна тради-
ція Одещини і Бессарабії є близькою до Чернівецької митрополичої 
кафедри, яка протягом багатьох століть зберігала свою самобутність. 
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Водночас, православ’я Донбасу має зовсім інше – проросійське по-
ходження. Адже не секрет, що починаючи з середини 30-х рр. ХХ ст. 
територія східної України заселялася, в основному, вихідцями з Росії, 
які, на відміну від українців, є не надто релігійними [53], а церкву роз-
цінюють не як приватно-особистісну сферу, а як невід’ємну складову 
державної ідеології.

Сучасний схід України представлений, в основному, російсько-
мовним населенням, не сприймає іншої релігії окрім православ’я 
російського зразка, натомість південь і захід є поліконфесійними 
територіями, де співіснують не лише християни, але й представни-
ки мусульман та іудеї. Виходячи з вищезазначеного можемо ствер-
джувати, що хоча В. Янукович і П. Порошенко є прихожанами однієї 
церкви, походження основ їх релігійності суттєво різниться. Відпо-
відно до цього можемо констатувати, що релігійність п’ятого Прези-
дента є толерантною – про що свідчить його відвідування т.зв. чужих, 
розкольницьких, відступницьких церков [41]. Адже будучи ревним/
консервативним прихожанином УПЦ відвідування інших конфесій 
вважалося б гріхом.

Сьогодні перед Президентом України постала серйозна проблема 
– як, будучи вірянином проросійської православної церкви він зможе 
консолідувати українське суспільство. Від вирішення цього питання, 
багато у чому, буде залежати його політичне майбутнє. Адже, зро-
зуміло, що після подій кінця 2013 р. – початку 2014 р. вплив УПЦ 
суттєво послабився, натомість довіра до УПЦ КП має тенденцію до 
зростання. У цій ситуації виважена релігійна політика може вирішити 
значну кількість проблем, а у першу чергу – подолання суспільного 
протистояння, яке, часто, ініціюється з боку релігійних інституцій.

Початок 2014 р. сколихнув суспільно-політичну ситуацію в сучас-
ному світі. Українські події стали справжнім індикатором перевірки 
міцності безпекових підвалин не лише європейського, але й загально-
планетарного масштабів. Криза, яка виникла у нашій державі є ви-
кликом модерного світу – спокійна Європа, консервативні Сполучені 
Штати і непередбачувана Росія – інтереси усіх цих геополітичних 
гравців перетинаються в Україні. Від того як вирішиться дана си-
туація залежить подальший поступ людства. Зрозуміло, що існуючі 
домовленості між «великими країнами» зазнають суттєвих транс-
формацій, а відносини Росія-Європа, Росія-США отримають іншу 
площину свого розвитку, де питання збереження цілісності окремо 
взятої країни і безпеки загалом будуть мати пріоритетне значення. У 
цих політичних колізіях Україні відводиться далеко не останнє міс-
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це. Активна дипломатична і фінансова підтримка Києва з боку ЄС 
та США свідчить про їх бажання залишити Україну у сфері власних 
інтересів. Україна отримала шанс змінити на свою користь існуючі 
реалії і спробувати перейти зі статусу суб’єкта міжнародних відносин 
у статус об’єкта. 

П’ятий Президент має серйозну підтримку з боку українського на-
селення. У його руках є необхідні важелі впливу для стабілізації іс-
нуючої ситуації. За 23-роки незалежності ми маємо багато запитань 
без відповідей і поряд з економічними, соціальними та політичними 
проблемами залишається невиробленою модель державно-церковних 
відносин, необхідність створення помісної церкви, потреба перегляду 
чинного законодавства у сфері релігії тощо. Українське суспільство 
потребує системних змін, а не епізодичних реформ. 

Сучасне обличчя української влади представлене практично усіма 
християнськими конфесіями, що свідчить про демократизацію укра-
їнського політикуму та відсутність протиріч на релігійному ґрунті, 
а це, у свою чергу, дає сподівання на консолідацію політичної еліти 
довкола спільної мети – побудови української держави.
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