
115 

могла Украинско-бразильская центральная репрезентация. Украинская 
центральная репрезентация Аргентины помогла создать условия для от-
крытия посольства Украины в Буэнос-Айресе и собрала на оборудование 
посольства 27 329 дол. 

Наши соотечественники в западных государствах, чьими лояльными 
гражданами они являются, способствовали позитивному отношению к 
Украине в политике этих государств. Именно активная позиция украин-
ских общин, а также украинские эмигранты за океаном создали своим 
трудолюбием позитивный имидж Украины, обусловили те особые отно-
шения, которые развиваются между Украиной и странами Северной и 
Южной Америки, в частности Канадой, Бразилией, Аргентиной и Пара-
гваем. 

Украинская диаспора способствует укреплению молодого независи-
мого государства как полноценного партнера на международной арене. 
Основными аспектами её деятельности является последовательная под-
держка процесса интеграции Украины в международное сообщество со 
странами «Большой восьмерки», со странами – членами НАТО и в дис-
куссиях с международными финансовыми институтами. 

Итак, с провозглашением независимости, Украина стала центром 
сплочения украинцев всего мира. Украинская диаспора достойно отстаи-
вала Украину как суверенного члена мирового сообщества, помогала в 
становлении дипломатических структур, способствовала укреплению Ук-
раины как полноценного партнера на международной арене.  

 
Гриченко В. 
НТУ «ХПІ» 

ПОЛІТИЧНА ПІДТРИМКА ТА БОРОТЬБА  
МІЖ КОНФЕСІЯМИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ  

В УМОВАХ НЕЗАЛЕЖНОЇ УКРАЇНИ 

Українська православна церква (УПЦ) починає свій розвиток з давніх-
давен і продовжує його донині. На сучасному етапі розвитку вона поділена 
на УПЦ Київського патріархату (КП), УПЦ Московського патріархату 
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(МП) та Українську автокефальну православну церкву. Якщо розглядати 
ситуацію в православ’ї за умов незалежної України, то можна побачити, як 
змінювалася підтримка різних конфесій з боку державної влади.  

У період жорсткого протистояння УПЦ Московського патріархату й 
УПЦ Київського патріархату Президент Л. Кравчук діяв у традиційній 
манері – декларував намір політичної підтримки всіх конфесій з метою 
досягнення миру та злагоди. Відкрито підтримуючи Предстоятеля 
УПЦ КП Філарета, глава держави закликав шанувати вибір усіх вірян. 
Напередодні виборів 1994 р. Л. Кравчук дещо пом’якшив своє ставлення 
до УПЦ МП. Загалом Л. Кравчукові вдалося відпрацювати «церковну» 
частину своєї передвиборної програми зовсім непогано. Напередодні пре-
зидентських виборів він удався до політичного маневру, аби заручитися 
широкоформатною підтримкою всіх Церков. Однак він розумів продов-
ження ситуації за однобічної підтримки УПЦ КП.  

Президент Л. Кучма проводив більш збалансовану релігійну політи-
ку, ніж його попередник, не надаючи видимої підтримки жодній із право-
славних юрисдикцій. Л. Кучма, попри імідж прагматика й навіть техно-
крата, добре усвідомлював важливість церковного питання. Адміністра-
ція Президента України, задекларувавши сильну правову церковну полі-
тику, насправді зайняла очікувально-нейтральну позицію. Було взято 
курс на самоврегулювання міжконфесійного конфлікту. 

Із приходом до влади Віктора Ющенка 2004 року, окрім найгострі-
шої проблеми вступу України в НАТО та ЄС, яку вже багато років пропа-
гували націоналістичні й антиросійські політичні кола на Україні, також 
постала проблема відокремлення УПЦ від Російської православної церк-
ви (РПЦ). Віктор Ющенко намагався узяти за основу Київський патріар-
хат, фактично ігноруючи інтереси православних вірян інших конфесій. 

Що стосується нинішнього Президента України, то декларується рі-
вність церков. Віктор Янукович, офіційно заявляючи, що не надає пере-
ваги жодній із конфесій Української православної церкви, на церковні 
свята відвідує церкви Московського патріархату. Проте на початку 
2012 р. голова УПЦ КП настоятель Філарет наголосив, що Президент 
України не є «російським губернатором» і захищає інтереси України, а 
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також відзначає покращення відносин Київського патріархату з Віктором 
Януковичем. 

За словами Святійшого Патріарха Київського і Русі-України Філаре-
та, Українська православна церква (Київський і Московський патріархати 
разом із УАПЦ) є найбільшою православною церквою світу, однак нині 
Українська православна церква Московського Патріархату не є повністю 
незалежною від Російської православної церкви, яка намагається будь-що 
зберегти юрисдикцію над УПЦ МП. Тому й точиться така жорстока бо-
ротьба за Україну. Якщо нашу церкву буде визнано автокефальною, то 
Російська вже не буде найбільшою. 

Незважаючи на складну релігійну ситуацію в країні, на цьому етапі 
суспільно-духовного життя нав’язування релігії з боку влади немає. Ко-
жен громадянин має власний вибір щодо релігії. Ніхто не має права втру-
чатися в особисте життя людей і забороняти щось на духовному рівні. 
Отже, хоча в Україні й поділено церкву на декілька парафій, проте свобо-
да вибору наявна. 

Зелик В. 
НМетАУ 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТНОШЕНИЙ УКРАИНЫ С РОССИЕЙ  
В НЕФТЕГАЗОВОЙ СФЕРЕ В ХХI ВЕКЕ 

Украина и Россия имеют общую многолетнюю историю, сходную 
культуру, обычаи, менталитет и религию, общие экономические интере-
сы и выгодное территориальное местоположение, что, естественно, явля-
ется благоприятной почвой для сотрудничества. Наши страны вели парт-
нерскую деятельность на протяжении многих лет, что подтверждается 
рядом исторических фактов и договоров. 

К сожалению, на сегодняшний день отношения между нашими госу-
дарствами можно охарактеризовать как сложные и напряженные. Для 
Украины проблема взаимодействия с Россией стоит достаточно остро: 
проблема газовой задолженности; сдерживание Россией товарооборота (в 
марте 2000 г. по инициативе российского Фонда трубной промышленно-
сти началось антидемпинговое расследование по экспорту в РФ украин-


