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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ ТА
ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Вплив релігійного фактора на євроінтеграційні про-
цеси в Україні відбувається як в політичній, так і в еко-
номічній сферах. В даній статті основну увагу зосеред-
жено саме на економічній сфері. Релігія безумовно
впливає на економіку України через суспільну свідомість
економічних суб'єктів. На даний час вплив релігії на еко-
номіку не є досить значним, проте такий вплив існує та
поступово посилюється. Отже, дослідження впливу ре-
лігійного чинника на процеси, що відбуваються в еко-
номіці України стосовно євроінтеграції, стає відкритим,
полемічним і конче актуальним.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ
СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕВИРІШЕНИХ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Вплив релігії на політичні інтеграційні процеси в Україні
досліджували С. Здіорук [4], А. Киридон [6], Ж. Писа-
ренко [12], Д. Посредніков [13], М. Степаненко [14],
В. Токман [15], І. Цимбал [16], Л. Чупрій [17], М. Шульга
[18] та ін. Конфесійне розмаїття в сучасній Україні та
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його основні характеристики досліджували К. Домб-
ровський [3], І. Мигович [8], П. Мінка [9], М. Паращевін
[11] та ін. Політику ЄС щодо релігійної сфери досліджу-
вали С. Здіорук [4], М. Карасинська [5], Н. Медведчук
[7] та ін.

Праці зазначених авторів досить повно окреслюють
три основні питання:

1. Особливості політики Європейського Союзу в
сфері державно-церковних відносин, актуальні пробле-
ми розвитку екуменічного руху у Європі.

2. Зв'язок євроінтеграційного курсу України та сус-
пільно-релігійних відносини з політикою Європейсько-
го Союзу, релігійний чинник у контексті європейського
поступу України, релігійна самоідентифікація населен-
ня України.

3. Релігійність в Україні та напрями удосконалення
адміністративно-правового регулювання свободи вірос-
повідання України.

Проте саме вплив релігійного чинника на економічні
інтеграційні процеси в Україні дотепер залишається не-
достатньо дослідженим.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою даної статті є дослідження впливу, що справ-
ляє релігійний фактор на євроінтеграційні процеси в еко-
номіці України.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Сучасні дослідники, ідучи за М. Вебером, визнача-
ють такі напрями впливу релігії на економіку країни:

1. Релігія формує й прищеплює моральні цінності
особистості.Такими цінностями як честь, гідність, пова-
га до праці й обов'язків, релігійний підприємець керуєть-
ся у своєму бізнесі. Наслідком є зниження конфліктності
на підприємстві, низький коефіцієнт плинності кадрів,
зниження рівня безробіття, стабільна сплата податків
тощо.

2. Релігія (особливо протестантизм) проголосила
будь-яку працю покликанням людини, що спричинило
відчутне зростання продуктивності праці й відповідно
доходів населення протестантських країн.

3. Релігія суттєво впливає на попит на певні групи
товарів.

4. Релігія здатна затвердити й схвалити або, навпа-
ки, засудити, окремі цілі та види діяльності економіч-
них систем [10, с. 265].

Отже, переважна більшість економістів визнають
наявність кореляційної залежності між релігійною сфе-
рою та економікою. Результати досліджень цієї залеж-
ності можна представити у вигляді таблиці 1.

В ЄС внесок релігійних конфесій у посилення інтегра-
ційних процесів є дуже суттєвий. Слід відзначити значні
зусилля Ватикану та особисто Папи Івана Павла ІІ у справу
об'єднання Європи. Багато зробила християнська церква
задля примирення Франції та Німеччини, Німеччини та
Польщі. Отже, можна цілком впевнено стверджувати, що
політика ЄС у сфері відносин церкви, держави та суспіль-
ства є досить ефективною, проте неоднозначною. Новим
членам ЄС потрібно буде пристосовуватися до встановле-
них загальноєвропейських принципів упорядкування кон-
фесійного простору [5, с. 859—860]. Отже, Україні слід
вже зараз створювати відповідні умови у релігійній сфері
для того, щоб відповідати вимогам ЄС.

Сьогодні Україна є багато конфесійною країною,
що стало результатом динамічного відродження реліг-
ійно-церковного життя за роки незалежності. Традиц-
ійно найвпливовішою конфесією в Україні є християн-
ство, зокрема — православ'я. Сьогодні його репрезен-
тують Українська православна церква Київського патр-
іархату (УПЦ КП), Українська автокефальна православ-

на церква (УАПЦ) та Украї-
нська православна церква
Московського патріархату
(УПЦ МП). Також христи-
янськими, проте, не право-
славними, є Українська
греко-католицька церква
(УГКЦ) та Римо-католиць-
ка церква (РКЦ).

Нині в українському
суспільстві утверджується
конфесійний плюралізм:
християни й представники
іудаїзму, ісламу, етно- та
неорелігій прагнуть буду-
вати свої відносини на

принципах релігійної толерантності. Водночас, як виз-
начає К. Домбровський, з розпадом СРСР в незалежній
Україні почалося виникнення й становлення нових рел-
ігійних рухів. Цьому сприяла складна ситуація на почат-
ку розбудови нової держави й напруга усередині УПЦ.
Як наслідок, сформована суспільна думка стосовно
нових релігійних рухів є цілком негативною, що не
сприяє становленню релігійної толерантності [3, с. 111].
Л. Чупрій та К. Настояща попереджають про реальні
загрози національній безпеці України з боку таких нео-
культових релігійних об'єднань, представники яких у
будь-який момент можуть вчинити особливо небезпечні
антисоціальні дії, терористичні акти, спровокувати ма-
сові безпорядки та загибель людей [17, с. 107—108].

За даними Державного департаменту у справах на-
ціональностей та релігій [1] нині найбільш впливовими в
Україні є 5 конфесій (табл. 2). З них за всіма показника-
ми переважає УПЦ МП. Взагалі в Україні діє 55 віроспо-
відних напрямів, в межах яких діє 36995 релігійних орган-
ізацій. Зареєстровано 87 центрів релігійних об'єднань та
295 управлінь. Діє 35460 релігійних громад, з яких 1879
функціонують без реєстрації. Кількість релігійних орган-
ізацій в Західному регіоні становить 14584 (37 %), в
Південно-Центральному — 13838 (36 %), в Південно-
східному — 10585 (27 %). Протягом 2012 р. мережа ре-
лігійних організацій зросла в усіх областях України.

Найбільший приріст релігійних організацій спосте-
рігається у Донецькій (38) та Дніпропетровській, Жито-
мирській, Хмельницькій областях (по 34), а також у
Вінницькій та Кіровоградській (по 31). Найменша дина-
міка розширення релігійної мережі наявна у Хер-
сонській області (1), Миколаївській і м. Севастополі (по
4), а також на Рівненщині (6) та у Криму (8). Щороку
спостерігається усталене зростання кількості церковно-
релігійних інституцій приблизно на 2 %.

За пострадянський період чисельність релігійних
громад в Україні зросла з 12,5 до 33 тисяч. Це є свідчен-
ням поширення віри в Бога, відродження церковних тра-
дицій. Реальну кількість віруючих українців визначати
складніше. За результатами соціологічних досліджень
до них відносять близько 75% дорослого населення.
Понад 70% з них вважають себе християнами (йдеться
принаймні про десятки мільйонів осіб). Опитування
служби Геллапа в 143 країнах показало, що українці є
одними з найменш віруючих у світі. Європейське со-
ціальне дослідження показує, що 74,7% українців вва-

Таблиця 1. Відношення рівня доходів країни з даною релігією до рівня
доходів інших країн

Джерело: [10, с. 266].

Релігія Показник Примітка 
Християнство в 

цілому  

5,1  Дана релігія справляє найбільш сприятливу дію на економіку країни. 

Країни з домінуванням християнства більш ніж в п'ять разів багатше за 
інші країни 

Протестантизм  7,95  Країни з домінуванням протестантизму багатше інших майже у вісім 

разів  

Католицизм  1,49  Католицькі країни багатше інших у півтора рази  

Православ'я  0,81  Країни з перевагою православ'я бідніше інших в 1,24 рази  

Мусульманство  0,23  Мусульманські країни бідніше інших в 4,4 рази  

Буддизм  0,15  Буддистські країни бідніше інших в 6,7 рази  

Індуїзм  0,086  Індуїзм справляє найбільш негативний вплив  
на економіку країни з усіх релігій  

Атеїзм  0,084  Чим більше в країні атеїстів, тем менше темпи зростання економіки. 
Ідеологія атеїзму справляє найбільш несприятливу дію на економіку 

країни  
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жають себе такими, що належать до певної релігії. За
цим показником наша країна входить до сімки з 23
досліджуваних країн [11, с. 13].

Релігія зберігає вплив переважно в Західному ре-
гіоні України, на який припадає 37 % релігійної мережі
країни (частка населення — 23,2%). Менше релігійних
організацій у Південно-центральному та Південно-
східному регіонах (36 і 27 %), на сході країни їх лише
9%. Кількість громад на 100 тис. жителів становить 127
— у західних, 75 — у центральних, 57 — у південних і
32 — у східних областях. Жінки є релігійнішими за чо-
ловіків (81% за 66%). Розрив між селянами та мешкан-
цями міст становить 16%. Практично однакова частка
релігійних в основних вікових категоріях [8, c. 28—30].

Як цілком правильно констатує І. Цимбал, жодна з ук-
раїнських конфесій не має переваги в жодному з регіонів
України. Лише відносну більшість мають УГКЦ на Заході
та УПЦ МП на Сході та Півдні. Така конфесійна роз'єд-
наність значно перешкоджає консолідації суспільства,
провокує міжконфесійні конфлікти [16, с. 150]. Хоча дов-
іра до церкви взагалі в Україні зростає, парафіяни пере-
важно не підтримують політиків, що позиціонують себе як
істинно православні. Про це засвідчили результати парла-
ментських виборів в Україні 2012 р. [13, с. 810—811].

Цілком можна погодитися з В. Токманом у тому, що
для більш успішного просування до Європи Україна кон-
че потребує створення Помісної Православної Церкви,
щомає стати могутньою опорою народу у справі розбу-
дови громадянського суспільства та зміцнення автори-
тету держави на міжнародній арені. Проте різні політичні
переконання перешкоджають сучасній національній еліті
розглядати питання утвердження Помісної Православної
Церкви в Україні як спільну справу. Відтак виконувати
роль духовного фундаменту українського народу повно-
юмірою нині не спроможна жодна з діючих релігійних
інституцій. УПЦ КП й УАПЦ не визнані Повнотою світо-
вого Православ'я. УГКЦ, хоча й перетворилася на тради-

ційну церкву для значної частини українців, але основна
маса її вірних мешкає в західних областях України. УПЦ
МП організаційно та ідеологічно підпорядкована Мос-
ковській патріархії, а тому захищає передусім національні
інтереси Росії. Протестантські об'єднання в Україні да-
леко не всі прагнуть впроваджувати в богослужбову прак-
тику українську мову, а, отже, українська духовна куль-
тура для них чужа. Конфесії національних меншин опіку-
ються першочергово власними інтересами. Взагалі духов-
но-релігійна практика в Україні дуже далека відкращих
національних зразків Європи [15, с. 150—151].

Зовсім іншою є релігійна ситуація в Європі. Як ре-
зонно вважає С. Здіорук, нині релігійна сфера залишаєть-
ся, мабуть, чи не єдиною нішею об'єднаного європейсь-
кого суспільства, яку обійшли поки що виражені цент-
робіжні тенденції. ЄС, керуючись принципом автономії
політики і релігії, уникає безпосереднього втручання в
діяльність чисельних конфесій і ту систему відносин, що
історично склалася між останніми та державами-члена-
ми ЄС. Віддаючи належне самобутності взаємин між по-
літикою і релігією, ЄС прагне поступово привести цю са-
мобутність у відповідність з власними ідеологічними за-
садами. Загалом політика ЄС стосовно суспільно-релі-
гійних та державно-церковних відносин здійснюється у
двох ключових і взаємопов'язаних напрямках: обстою-
вання свободи совісті та діяльності релігійних органі-
зацій; налагодження співпраці з релігійними організаці-
ями та сприяння розвиткові міжконфесійного діалогу [4,
с. 22—23]. Україні при входженні до об'єднаної Європи,
скоріше за все, доведеться дещо поступитися власними
поглядами щодо упорядкування релігійного простору на
користь загальноєвропейським принципам і нормам.

Наразі у ЄС чітко простежується тенденція до поси-
лення співпраці усіх християнських конфесій у справі
розбудови об'єднаної Європи. Із 1960-х років католиць-
ка церква активно впроваджує власну концепцію об'єд-
нання християн усього світу, доказуючи необхідність
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1  

22 
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25 

2 
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16 

1130/185 

1276 27 

РКЦ 919/5 

1 

25 

105 

41 

4 
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608 

272 

9 

307/307 
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Таблиця 2. Найвпливовіші релігійні організації в Україні станом на 1 січня 2013 р.

Джерело: http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ukr2013/51768/
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екуменізму та намагаючись очолити його. Наприкінці
1960-х рр. усі християнські конфесії Європи стали ак-
тивними учасниками екуменічного руху. Нині існує де-
в'ять основних екуменічних моделей, спрямованих на
досягнення повної або часткової єдності християн. Кож-
на з них має опонентів і симпатиків. Православні церк-
ви беруть активну участь у співпраці з європейськими
інститутами,незважаючи на низьку питому вагу право-
славних серед віруючих ЄС. Зокрема, Константино-
польський патріархат та РПЦ відкрили офіційні пред-
ставництва у структурах ЄС.

Сучасний екуменізм пов'язаний і з стратегією като-
лицької церкви просування на Схід, і з політикою збе-
реження в ЄС християнської домінанти. Водночас по-
зиція католицької церкви, що зберігає відчутний вплив
на європейський політикум, може розглядатися і як ва-
гомий ресурс підтримки євроінтеграційним прагненням
України.

Проте в Україні лише УГКЦ долучилася наразі до
загальноєвропейського дискурсу щодо духовних основ
європейської інтеграції. Участь православних церков
України в обговоренні євроінтеграційних проблем
скромніша. Загалом процес європейської інтеграції не
є предметом осмислення в православних богословсь-
ких колах України. Участь УПЦ КП та УАПЦ у міжхрис-
тиянських дискусіях неможлива ще й у зв'язку з їх не-
визнанням не лише помісними православними церква-
ми, а й римсько-католицькою церквою, а також найвп-
ливовішими екуменічними організаціями [7, с. 306—
309].

Не варто всю відповідальність за неспроможність
релігійного чинника стати справжнім "духовним локо-
мотивом" українського просування до Європи поклада-
ти на органи державної влади, політиків та підприємців.
Релігійні інституції самі значною мірою сформували таку
ситуацію. Більшість конфесій України не піднялися до
рівня екуменічного спілкування, притаманного Європі.
Вони практичноне переймаються питаннями євроінтег-
рації. Здебільшого вони зайняті боротьбою за майно,
суперництвом за віруючих, завоюванням довіри чи при-
хильності місцевої влади, ангажуванням політикою
тощо. У результаті не зменшується напруженість між-
православних колізій, суперечок у греко-римсько-пра-
вославному спілкуванні, конфліктів у православно-му-
сульманських взаєминах, що аж ніяк не сприяє форму-
ванню усталених релігійних зв'язків між громадянами
України та ЄС [15, с. 151—152].

Незважаючи на це, процес зростання впливу релі-
гійних конфесій на українське суспільство поступово
посилюється і є незворотнім. І. Мигович цілком слушно
вважає, що "розвинена релігійна мережа сприяє більшій
долученості населення до діяльності громад, їхній кон-
фесійній активності, істотно впливає на політичні орієн-
тації, громадянську активність віруючих. Це не останній
чинник поширення впливу в західних областях націона-
лістичних партій, західноєвропейських орієнтацій, ру-
софобії, у східних — ліберальних поглядів, колективі-
стських традицій, інтернаціоналізму" [8, c. 29]. Релігій-
на мораль, яка базується на загальнолюдських ціннос-
тях, стає основою української суспільної моралі, відпо-
відних суспільних цінностей, які, у свою чергу, відбива-
ються в етичних нормах поведінки громадян, зокрема й

державних службовців, політиків, громадських діячів та
підприємців [12].

Сучасне конфесійне розмаїття в значній мірі є на-
слідком приналежності територій сучасної України в
різні історичні періоди до складу різних держав. Відтак
роль духовного фундаменту українського народу наразі
повною мірою не здатна виконати жодна з наявних ре-
лігійних структур: УПЦ МП переважає на сході й півдні
України, парафіяни УПЦ КП, УАПЦ і УГКЦ здебільшого
проживають у західних і центральних областях. Керів-
ництво УПЦ МП організаційно й ідеологічно перебува-
ючи прямій залежності від РПЦ, підтримує ідею єдності
"братніх народів" України й Росії, а духівництво УПЦ
КП, УАПЦ і УГКЦ виступає за зближення з Європою,
намагаючись відгородити себе від тиску з боку російсь-
кого православ'я в особі УПЦ МП. Присутність значної
католицької громади в західних областях України та-
кож сприяє посиленню "проєвропейських" настроїв у
регіоні. Таким чином, глибока заполітизованість духов-
ної еліти, постійне протистояння керівництва церковних
організацій спричинює ситуацію, коли конфесіональний
фактор в Україні виконує значною мірою дезінтегра
ційну функцію й стоїть на шляху консолідації суспіль-
ства [14, с. 84]. Водночас, існуючі світоглядні відмінності
між українцями в різних регіонах, зокрема й конфесійні
уподобання, не можна вважатипевним санітарним ба-
р'єром, адже історично кордони не лише роз'єднували,
але й об'єднували народи, виконуючи функцію етно-
культурного обміну, що цілком слушно зазначила
М. Шульга [18, c. 141].

Можна погодитися з П. Мінкою в тому, що релігій-
ний фактор є важливим чинником, що може суттєво
вплинути на терміни євроінтеграції України. Найбільший
вплив релігії відчувається при обговоренні питань євроі-
нтеграції і розширення ЄС, а також формування загаль-
ноєвропейських інститутів. При цьому релігійна спадщи-
на нерідко стає фактором, що або сприяє, або стає на
заваді інтеграції України у загальноєвропейські струк-
тури [9, с. 137].

За даними Інституту соціології НАН України, до всту-
пу в Євросоюз позитивно ставляться 43,1% респон-
дентів, зокрема 42,1% православних і 75,4% греко-ка-
толиків. Серед перших цей показник вищий у прихиль-
ників УПЦ КП (59,7%) і найнижчий — серед православ-
них старообрядців (10% ). Корелює з конфесійністю й
ставлення до євроатлантичної інтеграції та можливого
приєднання нашої країни до союзу Росії і Білорусі [2, с.
41—58].

Критерії членства України в ЄС визначив Копенга-
генський саміт 1993 р., згідно з яким від кандидата ви-
магається стабільність інститутів демократії, верховен-
ство закону, повага до правлюдини і захист прав мен-
шин (політичний критерій); функціонуюча ринкова еко-
номіка, здатність впоратись із тиском конкуренції та
ринкових сил (економічний критерій); прийняття обо-
в'язків членства, включаючи прихильність цілям політич-
ного, економічного і монетарного союзів. Головним
чинником є відповідність політичному критерію. Еконо-
мічне зростання вкраїні, що інтегрується, не має впливу
на жодному з етапів. Не впливає і фактор релігійної іден-
тичності. Світова політична думка досі не виробила кон-
цептуально завершеного підходу до європейської
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ідентичності, особливо щодо "спільної самосвідомості"
громадян континенту. Проте декларований курс на
євроінтеграцію вимагає від України формування євро-
пейських стандартів як в політиці, так і в економіці, роз-
ширення політичних, економічних і культурних відносин
з ЄС. У перспективі результатом таких відносин має ста-
ти набуття Україною повноправного членства в ЄС [6,
с. 270].

Вплив релігійного чинника на економіку України
відбувається як на макроекономічному, так і на мікро-
економічному рівні. На макроекономічному рівні при-
належність до певної конфесії та ступінь релігійності
впливають на урядовців, народних депутатів, політиків
та крупних підприємців (що їх прийнято нині називати
олігархами) при прийнятті рішень стосовно податкової,
регулятивної, митної, промислової, аграрної, зовнішнь-
оекономічної, екологічної політики України на рівні
Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Президента Ук-
раїни. Оскільки сьогодні у центральних органах держав-
ної влади переважають люди, що їх можна віднести до
парафіян УПЦ МП, вони прагнуть приймати рішення,
скоріше не на користь європейської інтеграції. Це
підтверджується тим, що закони, необхідні для підпи-
сання угоди про асоціацію з ЄС у листопаді 2013 р., досі
не прийнято. Водночас в західних областях, де вплив
релігійного чинника є на користь євроінтеграції, місцеві
органи влади приймають відповідні рішення на рівні
своєї компетенції, що сприяє посиленню транскордон-
ної співпраці з ЄС. Отже, на макроекономічному рівні
вплив релігійного чинника на євроінтеграційні еко-
номічні процеси в Україні є переважно негативний,
оскільки цей вплив направляється переважно УПЦ МП,
що практично підпорядкована Москві.

На мікроекономічному рівнівлив релігійного чин-
ника відбувається через свідомість підприємців та най-
маних працівників конкретних господарчих суб'єктів.
Цей вплив повністю залежить від регіонального роз-
поділу конфесійного релігійного впливу, який було
розглянуто вище. Оскільки на даний час більш еконо-
мічно розвиненими є Схід та Південь, релігійний чин-
ник в цих регіонах, направлений не на користь євроін-
теграції, буде давати більший економічний ефект, ніж
релігійний чинник на Заході та в Центрі, направлений
на користь євроінтеграції. Проте не варто абсолюти-
зувати цей вплив, оскільки рівень релігійності населен-
ня більший на Заході та в Центрі, ніж на Сході та Півдні.
Відповідно, підприємці економічно розвинених півден-
но-східних областей є менш схильними дотримувати-
ся закликів УПЦ МП до інтеграції в межах СНД, а
підприємці західних та центральних областей більш
схильні підтримувати заклики УПЦ КП, УГКЦ та РКЦ
до євроінтеграції.

Виявити певні кількісні оцінки загального впливу
релігійного чинника по всій Україні дуже складно. Про-
те реальний напрям розвитку національної економіки
все більше схиляється убік Європи, хоча в експорті та
імпорті України дотепер переважає Росія. Але бізнесу
завжди найбільш притаманний прагматичний підхід,
який схиляє до висновку, що для успішного бізнесу
немає альтернативи європейській інтеграції. Про це
свідчить просте порівняння стану бізнесу та рівня жит-
тя населення в ЄС та Росії.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК У ДАНОМУ НАПРЯМІ

З проведеного дослідження можна зробити висно-
вок, що найбільш релігійним є населення Західного та
Центрального регіонів України, що тяжіє до УПЦ КП,
УГКЦ, УАПЦ, УРКЦ. Значно менш релігійним є населен-
ня Південного та Східного регіонів, що тяжіють пере-
важно до УПЦ МП. Відтак, парафіяни Західного та Цен-
трального регіонів є більш схильними до європейської
інтеграції, а парафіяни Центрального та Східного ре-
гіонів — до євразійської інтеграції на чолі з Росією.

Своє ставлення до євроінтеграції України віруючі
парафіяни утілюють у практику через свою діяльність у
реальній економіці. Причому, безумовно, більш впли-
вовими та результативними є діяльність політиків,
підприємців, особливо великих, громадських діячів,
працівників медіа. Але й рядові громадяни, працюючи
за наймом на підприємствах, в організаціях та устано-
вах, також в більшому чи меншому ступеню роблять свій
внесок у прискорення чи, навпаки, гальмування, євро-
інтеграційних процесів в економіці. Чим більш релігій-
ними є ці особи, чим більш вони є прихильними до пев-
ної конфесії, тим активніше вони намагаються діяти в
напрямку, що встановлений їх конфесіями.

Отже, більш релігійними є українці на Заході та в
Центрі, де релігійний чинник спрямований на підтримку
євроінтеграції, проте, на Сході та Півдні економіка більш
розвинена та потужна, але вплив релігійного чинника,
що спрямований проти євроінтеграції, тут значно слаб-
ший. Відтак результативний вектор впливу релігійного
чинника на економіку України, можна вважати на ко-
ристь євроінтеграції, що й підтверджується проголошен-
ням євроінтеграції незмінною метою України практич-
но усіма головними політичними партіями.

Подальші дослідження доцільно присвятити механі-
змам впливу релігійного чинника на економіку України.
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